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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά σχετικά με την 
προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 23ης Ιουλίου 1990 για 
την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων
(COM(2007)0839  – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0839),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 93 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το 
Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0028/2008),

– έχοντας υπόψη την πράξη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της 
Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 3, παράγραφος 4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων 
(A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το 
άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3. καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που 
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. καλεί το Συμβούλιο, όταν θα αποφασίσει την ημερομηνία εφαρμογής της σύμβασης της 
23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως 
των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων, να λάβει υπόψη τις ανησυχίες του 
Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη αποφυγής της φορολογικής επιβάρυνσης των 
φορολογουμένων·

5. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

6. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.
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Τροπολογία 1

Πρόταση σύστασης
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η σύμβαση διαιτησίας, όπως 
τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο της 
25ης Μαΐου 1999, τη σύμβαση της 21ης 
Δεκεμβρίου 1995 και τη σύμβαση της 8ης 
Δεκεμβρίου 2004, καθώς και την παρούσα 
απόφαση, αρχίζει να ισχύει την 1η 
Ιανουαρίου 2007 μεταξύ της Βουλγαρίας, 
της Ρουμανίας και των λοιπών κρατών 
μελών στα οποία έχει τεθεί σε ισχύ η 
σύμβαση διαιτησίας. Η εν λόγω σύμβαση 
αρχίζει να ισχύει μεταξύ της Βουλγαρίας, 
της Ρουμανίας και καθενός από τα λοιπά 
κράτη μέλη την ημέρα ενάρξεως ισχύος 
της σύμβασης διαιτησίας στο αντίστοιχο 
άλλο κράτος μέλος.

Η σύμβαση διαιτησίας, όπως 
τροποποιήθηκε με το πρωτόκολλο της 
25ης Μαΐου 1999, τη σύμβαση της 21ης 
Δεκεμβρίου 1995 και τη σύμβαση της 8ης 
Δεκεμβρίου 2004, καθώς και την παρούσα 
απόφαση, αρχίζει να ισχύει την επομένη 
της δημοσίευσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μεταξύ της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και 
των λοιπών κρατών μελών στα οποία έχει 
τεθεί σε ισχύ η σύμβαση διαιτησίας. Η εν 
λόγω σύμβαση αρχίζει να ισχύει μεταξύ 
της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και 
καθενός από τα λοιπά κράτη μέλη την 
ημέρα ενάρξεως ισχύος της σύμβασης 
διαιτησίας στο αντίστοιχο άλλο κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατυπώθηκαν ανησυχίες για τυχόν αναδρομική έναρξη ισχύος. Προκειμένου να αρθούν τυχόν 
αμφιβολίες στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, προτείνεται ως ημερομηνία έναρξης της 
εφαρμογής της σύμβασης διαιτησίας να ορισθεί η επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σύσταση της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου αφορά την 
προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση 90/436/ΕΟΚ, της 23ης Ιουλίου 
1990, για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων (γνωστή ως σύμβαση διαιτησίας), όπως τροποποιήθηκε από τη 
σύμβαση της 21ης Δεκεμβρίου 1995 για την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και 
της Σουηδίας στη σύμβαση διαιτησίας, το πρωτόκολλο της 25ης Μαΐου 1999 για την 
τροποποίηση της σύμβασης διαιτησίας και τη σύμβαση που υπεγράφη στις 8 Δεκεμβρίου 
2004 από την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την 
Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία για την προσχώρησή τους 
στη σύμβαση.

Οι δέσμες αυτές νομικών μέσων στοχεύουν στην εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε 
περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων.  Η σύμβαση διαιτησίας 
θεσμοθετεί μια διαδικασία διαιτησίας που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ζητούν επανεξέταση 
των διορθώσεων των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

Η πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας του 2005 καθιέρωσε ένα 
απλοποιημένο σύστημα προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στις συμβάσεις 
αυτές. Με βάση το άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 4 της Πράξης Προσχώρησης, το Συμβούλιο 
εκδίδει απόφαση προκειμένου να ορίσει την ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ οι 
εν λόγω συμβάσεις για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και να προβεί σε όλες τις προσαρμογές 
των εν λόγω συμβάσεων.  Το Συμβούλιο ενεργεί βάσει σύστασης της Επιτροπής, έπειτα από 
διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο βαθμό που η προτεινόμενη απόφαση αποτελεί την εφαρμογή εντολής που 
περιλαμβάνεται στη συνθήκη προσχώρησης του 2005, η εισηγήτρια υποστηρίζει απόλυτα  τη 
σύσταση της Επιτροπής και προσβλέπει στην ταχύτερη δυνατή προσχώρηση της  Βουλγαρίας 
και της Ρουμανίας στη σύμβαση διαιτησίας και τα συναφή μέσα.

Ωστόσο, η εισηγήτρια επιθυμεί να επισύρει την προσοχή του νομοθέτη στο θέμα της 
ημερομηνίας έναρξης της ισχύος της τροποποιημένης σύμβασης διαιτησίας. Το προτεινόμενο 
κείμενο προτείνει η τροποποιημένη σύμβαση διαιτησίας να τεθεί σε ισχύ μεταξύ της 
Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και των κρατών μελών με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

 όσον αφορά τα κράτη μέλη για τα οποία η σύμβαση διαιτησίας ισχύει ήδη: την 1η 
Ιανουαρίου 2007·

 όσον αφορά τα κράτη μέλη για τα οποία η σύμβαση διαιτησίας δεν έχει ακόμη τεθεί 
σε  ισχύ: την ημέρα έναρξης της ισχύος της σύμβασης διαιτησίας για  τα κράτη μέλη 
αυτά. 

Το χρονοδιάγραμμα συνεπάγεται ότι η απόφαση, όταν και εάν εγκριθεί, θα ορίσει 
ημερομηνία αναδρομικής ισχύος της σύμβασης διαιτησίας. Διατυπώθηκαν ανησυχίες για την 
αναδρομική αυτή έναρξη ισχύος. Προκειμένου να αρθούν τυχόν αμφιβολίες στο πλαίσιο της 
εθνικής νομοθεσίας, προτείνεται ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της σύμβασης 
διαιτησίας να ορισθεί η επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής, δηλαδή την ημερομηνία από 
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την οποία αρχίζει να υπολογίζεται η εφαρμοσιμότητα των διαδικασιών, η εισηγήτρια, 
συμμορφούμενη με τις αρχές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση διαιτησίας, καλεί το 
Συμβούλιο, όταν θα αποφασίσει την ημερομηνία αυτή, να λάβει υπόψη τις ανησυχίες του 
Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη αποφυγής της φορολογικής επιβάρυνσης των 
φορολογουμένων·.
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