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PR_CNS_art51am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

suosituksesta neuvoston päätökseksi Bulgarian ja Romanian liittymisestä 
kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten 
tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen
(KOM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission suosituksen neuvostolle (KOM(2007)0839),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C6-0028/2008),

– ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 3 artiklan 
4 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission suosituksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan suositustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. kehottaa neuvostoa, kun se tekee päätöstä kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 
etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä 
heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen soveltamispäivämäärästä, ottamaan huomioon 
Euroopan parlamentin ilmaiseman huolen tarpeesta välttää veronmaksajille koituvaa 
verotaakkaa;

5. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission suositukseen;

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.
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Tarkistus 1

Suositus päätökseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Välimiesmenettely-yleissopimus, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
25 päivänä toukokuuta 1999 
allekirjoitetulla pöytäkirjalla, ja 21 päivänä 
joulukuuta 1995 ja 8 päivänä joulukuuta 
2004 allekirjoitetut sopimukset sekä tämä 
päätös tulevat voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2007 Bulgarian, Romanian ja 
niiden muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä, 
joiden osalta välimiesmenettely-
yleissopimus on voimassa. Se tulee 
voimaan Bulgarian, Romanian ja kunkin 
muun jäsenvaltion välillä päivänä, jolloin 
välimiesmenettely-yleissopimus tulee 
kyseisen valtion osalta voimaan.

Välimiesmenettely-yleissopimus, 
sellaisena kuin se on muutettuna 
25 päivänä toukokuuta 1999 
allekirjoitetulla pöytäkirjalla, ja 21 päivänä 
joulukuuta 1995 ja 8 päivänä joulukuuta
2004 allekirjoitetut sopimukset sekä tämä 
päätös tulevat voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
Bulgarian, Romanian ja niiden muiden 
EU:n jäsenvaltioiden välillä, joiden osalta 
välimiesmenettely-yleissopimus on 
voimassa. Se tulee voimaan Bulgarian, 
Romanian ja kunkin muun jäsenvaltion 
välillä päivänä, jolloin välimiesmenettely-
yleissopimus tulee kyseisen valtion osalta 
voimaan.

Or. en

Perustelu

Takautuva voimaantulo on herättänyt huolta. Jotta voidaan poistaa epäilykset kansallisen 
lainsäädännön osalta, ehdotetaan, että välimiesmenettely-yleissopimus tulee voimaan sitä 
päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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PERUSTELUT

Komission suositus neuvoston päätökseksi koskee Bulgarian ja Romanian liittymistä 
kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten 
tulonoikaisun yhteydessä 23. heinäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen 90/436/ETY (ns. 
välimiesmenettely-yleissopimus), sellaisena kuin se on muutettuna Itävallan, Suomen ja 
Ruotsin liittymisestä välimiesmenettely-yleissopimukseen 21. joulukuuta 1995 tehdyllä 
sopimuksella ja välimiesmenettely-yleissopimuksen muuttamisesta 25. toukokuuta 1999 
tehdyllä pöytäkirjalla Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian 
tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, 
Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä välimiesmenettely-
yleissopimukseen.

Näillä lainsäädäntövälineillä pyritään kaksinkertaisen verotuksen poistamiseen etuyhteydessä 
keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä. Välimiesmenettely-yleissopimuksella 
asetetaan välimiesmenettely, jonka avulla etuyhteydessä keskenään olevat yritykset voivat 
pyytää tulonoikaisun tarkistamista.

Vuonna 2005 hyväksytyssä Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjassa otettiin käyttöön 
yksinkertaistettu menettely, jota sovelletaan Bulgarian ja Romanian liittyessä 
yleissopimuksiin.  Liittymisasiakirjan 3 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaan neuvosto tekee tätä 
varten päätöksen, jossa vahvistetaan edellä tarkoitettujen yleissopimusten voimaantulon 
ajankohta Bulgarian ja Romanian osalta ja joka sisältää näiden kahden uuden jäsenvaltion 
liittymisen johdosta tarvittavat mukautukset edellä tarkoitettuihin yleissopimuksiin. Näin 
toimiessaan neuvosto tekee päätöksen komission suosituksesta Euroopan parlamenttia 
kuultuaan.

Siltä osin kuin ehdotetussa päätöksessä sovelletaan vuoden 2005 liittymisasiakirjan sisältämää 
toimivaltaa, esittelijä tukee täysin komission suositusta ja toivoo Bulgarian ja Romanian 
liittyvän välimiesmenettely-yleissopimukseen ja siihen liittyviin välineisiin mahdollisimman 
nopeasti.

Esittelijä haluaa kuitenkin kiinnittää lainsäätäjän huomion muutetun välimiesmenettely-
yleissopimuksen voimaantulopäivämäärään. Tekstissä esitetään, että muutettu 
välimiesmenettely-yleissopimus tulee voimaan Bulgarian, Romanian ja jäsenvaltioiden välillä 
seuraavan aikataulun mukaisesti:

 niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa välimiesmenettely-yleissopimus on jo voimassa:
1. tammikuuta 2007;

 niiden jäsenvaltioiden osalta, joissa välimiesmenettely-yleissopimus ei vielä ole 
voimassa: päivänä, jolloin välimiesmenettely-yleissopimus tulee kyseisten valtioiden 
osalta voimaan.

Tämän aikataulun mukaisesti päätöksellä, kun ja jos se hyväksytään, asetetaan takautuva 
voimaantulopäivämäärä välimiesmenettely-yleissopimukselle. Voimaantulo takautuvasti on 
herättänyt huolta. Jotta voidaan poistaa epäilykset kansallisen lainsäädännön osalta, 
ehdotetaan, että välimiesmenettely-yleissopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavana 
päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Mitä tulee 
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soveltamispäivämäärään, eli päivämäärään, jona välimiesmenettely-yleissopimuksen 
mukaisten menettelyjen soveltaminen alkaa, välimiesmenettely-yleissopimuksen sisältämien 
periaatteiden mukaisesti esittelijä kehottaa neuvostoa kyseisestä päivämäärästä päättäessään 
ottamaan huomioon, että järjestelyillä vähennetään veronmaksajien verotaakkaa.
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