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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets henstilling om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af 
konventionen af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med 
regulering af forbundne foretagenders overskud
(KOM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0839),

– der henviser til EF-traktatens artikel 93, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6-0028/2008),

– der henviser til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 3, 
stk. 4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0000/2008),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-
traktatens artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. opfordrer Rådet til, når det træffer afgørelse om ikraftrædelsesdatoen for konventionen af 
23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af 
forbundne foretagenders overskud, at tage hensyn til Parlamentets ønske om at undgå, at 
skatteyderne pålægges en yderligere skattebyrde;

5. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

6. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
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Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Voldgiftskonventionen, som ændret ved 
protokollen af 25. maj 1999, 
konventionerne af 21. december 1995 og 8. 
december 2004 og denne afgørelse, træder 
i kraft den 1. januar 2007 mellem 
Bulgarien, Rumænien og de øvrige 
medlemsstater, for hvilke 
voldgiftskonventionen er i kraft. Den 
træder i kraft mellem Bulgarien, 
Rumænien og hver af de øvrige 
medlemsstater på den dag, hvor 
voldgiftskonventionen træder i kraft for 
den anden berørte medlemsstat.

Voldgiftskonventionen, som ændret ved 
protokollen af 25. maj 1999, 
konventionerne af 21. december 1995 og 8. 
december 2004 og denne afgørelse, træder 
i kraft dagen efter, at denne afgørelse 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende mellem Bulgarien, Rumænien og 
de øvrige medlemsstater, for hvilke 
voldgiftskonventionen er i kraft. Den 
træder i kraft mellem Bulgarien, 
Rumænien og hver af de øvrige 
medlemsstater på den dag, hvor 
voldgiftskonventionen træder i kraft for 
den anden berørte medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Der er udtrykt bekymring omkring en eventuel ikrafttræden med tilbagevirkende kraft. For at 
fjerne enhver tvivl i forbindelse med national lovgivning, foreslås det, at 
voldgiftskonventionen træder i kraft dagen efter, at denne afgørelse offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens henstilling om Rådets afgørelse vedrører Bulgariens og Rumæniens 
tiltrædelse af konvention 90/436/EØF af 23. juli 1990 om ophævelse af dobbeltbeskatning i 
forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (den såkaldte 
voldgiftskonvention), ændret i konventionen af 21. december 1995 om Østrigs, Finlands og 
Sveriges tiltrædelse af voldgiftskonventionen og protokollen af 25. maj 1999 om ændring af 
voldgiftskonventionen og konventionen undertegnet den 8. december 2004 af Den Tjekkiske 
Republik, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, 
da de tiltrådte voldgiftskonventionen.

Disse retsakter sigter imod afskaffelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af 
forbundne foretagenders overskud. Voldgiftskonventionen fastlægger en voldgiftsprocedure, 
som giver virksomheder mulighed for at bede om en revision af reguleringen af forbundne 
foretagenders overskud. 

Akten af 2005 om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse indeholder en ordning, som gør det 
lettere for Bulgarien og Rumænien at tiltræde disse konventioner. Med baggrund i artikel 3, 
stk. 3 og 4, i tiltrædelsesakten, skal Rådet vedtage en afgørelse, der fastlægger 
ikrafttrædelsesdatoen for Bulgarien og Rumænien, og hvordan konventionerne skal tilpasses. 
Rådet skal i denne sammenhæng handle på grundlag af en henstilling fra Kommissionen og 
efter høring af Europa-Parlamentet.

For så vidt dette udkast til en afgørelse implementerer et mandat indeholdt i 
tiltrædelsesaftalen fra 2005, støtter ordføreren helt og holdent Kommissionens anbefaling og 
ser frem til Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af voldgiftskonventionen og de tilknyttede 
instrumenter så snart som muligt.

Ordføreren ønsker dog at henlede lovgiverens opmærksomhed på spørgsmålet om datoen for 
ikrafttrædelsen af den ændrede voldgiftskonvention. I udkastet foreslås det, at den ændrede 
voldgiftskonvention træder i kraft mellem Bulgarien, Rumænien og medlemsstaterne i 
henhold til følgende tidsplan:

 for så vidt angår de medlemsstater, hvor voldgiftskonventionen allerede er trådt i kraft: 
den 1. januar 2007

 for så vidt angår de medlemsstater, hvor voldgiftskonventionen endnu ikke er trådt i 
kraft: på den dag hvor voldgiftskonventionen træder i kraft i de pågældende 
medlemsstater.

Denne tidsplan medfører, at når og hvis afgørelsen godkendes, vil voldgiftskonventionen
træde i kraft med tilbagevirkende kraft. Der er udtrykt bekymring omkring en sådan 
tilbagevirkende kraft.  For at fjerne enhver tvivl i forbindelse med national lovgivning, 
foreslås det, at voldgiftskonventionen træder i kraft dagen efter, denne afgørelses 
offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Med hensyn til ikrafttrædelsesdatoen, det 
vil sige den dato, hvor procedurerne under voldgiftskonventionen træder i kraft, opfordrer 
ordføreren i henhold til principperne i voldgiftskonventionen Rådet til at tage behovet for at 
undgå, at skatteyderne får en yderligere skattebyrde med i sine overvejelser omkring denne 
dato.
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