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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Bulgáriának és Romániának a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos 
kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. július 23-i egyezményhez való 
csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról
(COM(2007)0839  – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0839),

– tekintettel az EK-Szerződés 93. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a 
Parlamenttel (C6-0028/2008),

– tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 3. cikke (4) 
bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 
250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni;

4. felszólítja a Tanácsot, hogy amikor az 1990. július 23-i, a kapcsolt vállalkozások 
nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény 
alkalmazásának idejéről határoz, vegye figyelembe a Parlamentnek az adófizetőkre háruló 
terhek elkerülésének szükségességére vonatkozó aggodalmait;

5. felkéri a Tanácsot, hogy amennyiben jelentősen módosítani szándékozik a Bizottság 
javaslatát, újra konzultáljon a Parlamenttel;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.
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Módosítás 1

Ajánlásra irányuló javaslat
3. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1999. május 25-i jegyzőkönyvvel, az 
1995. december 21-i és 2004. december 8-i 
egyezményekkel és az e határozattal 
módosított választottbírósági egyezmény 
2007. január 1-jén lép hatályba Bulgária, 
Románia és azon tagállamok között, ahol a 
választottbírósági egyezmény hatályban 
van. Bulgária, Románia és az összes többi 
tagállam között azon a napon lép hatályba, 
amikor a választottbírósági egyezmény az 
érintett tagállamokban hatályba lép.

Az 1999. május 25-i jegyzőkönyvvel, az 
1995. december 21-i és 2004. december 8-i 
egyezményekkel és az e határozattal 
módosított választottbírósági egyezmény a 
határozatnak az Európai Unió Hivatalos 
Lapján történő megjelenését követő napon 
lép hatályba Bulgária, Románia és azon 
tagállamok között, ahol a választottbírósági 
egyezmény hatályban van. Bulgária, 
Románia és az összes többi tagállam között 
azon a napon lép hatályba, amikor a 
választottbírósági egyezmény az érintett 
tagállamokban hatályba lép.

Or. en

Indokolás

A visszamenőleges időbeli hatály alkalmazása aggodalmat ébresztett. A nemzeti jogi kételyek 
eloszlatása érdekében tanácsos a Választottbíráskodási Egyezmény hatályba lépésének 
dátumát úgy megállapítani, hogy az ezen határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
történő közzétételt követő nap legyen.
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INDOKOLÁS

A Bizottság tanácsi határozatra irányuló ajánlásának tárgya Bulgária és Románia csatlakozása 
az Ausztria, Finnország és Svédország választottbírósági egyezményhez történő 
csatlakozásáról szóló 1995. december 21-i egyezménnyel, az 1999. május 25-i 
választottbírósági egyezményt módosító jegyzőkönyvvel, valamint a 2004. december 8-án 
álírt, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, 
Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia választottbírósági egyezményhez történő 
csatlakozásáról szóló egyezménnyel módosított, a kapcsolt vállalkozások 
nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. július 23-i 
90/436/EGK (ún. „választottbírósági”) egyezményhez.

Ezen jogi eszközök célja a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős 
adóztatás eltörlése. A választottbírósági egyezmény olyan választottbírósági eljárást ír elő, 
amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a kapcsolat vállalkozások 
nyereségkiigazításának felülvizsgálatát kérjék.

Bulgária és Románia 2005-ös csatlakozási okmánya egyszerűsítette Bulgária és Románia 
csatlakozását ezekhez az egyezményekhez. A csatlakozási okmány 3. cikkének (3) és (4) 
bekezdése alapján a Tanácsnak határozatot kell elfogadnia arra vonatkozóan, hogy Bulgária 
és Románia tekintetében mikor lépnek hatályba ezek az egyezmények, valamint végre kell 
hajtania az egyezmények szükséges kiigazításait. A Tanácsnak a Bizottság ajánlására, az 
Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően kell eljárnia.

Amennyiben a javasolt határozat végrehajtása a 2005-ös csatlakozási szerződésbe foglalt 
mandátum, az előadó teljes mértékben támogatja a Bizottság ajánlását, és várakozással tekint 
Bulgária és Románia válaszottbírósági egyezményhez és az ehhez kapcsolódó, rövidesen 
elkészülő eszközökhöz történő csatlakozására.

Azonban az előadó szeretnél felhívni a jogalkotó figyelmét a módosított választottbírósági 
egyezmény hatályba lépése dátumának kérdésére. A javasolt szöveg szerint Bulgária, 
Románia és a tagállamok között a választottbírósági egyezmény az alábbi ütemterv szerint lép 
hatályba:

 azon tagállamok tekintetében, amelyekre nézve a választottbírósági egyezmény már 
hatályos: 2007. január 1-én;

 azon tagállamok tekintetében, amelyekre nézve a választottbírósági egyezmény még 
nem hatályos: azon a napot, amelyen a választottbírósági egyezmény ezen államok 
számára hatályba lép.

A határozat ezen ütemterve azt sejteti, hogy amikor és amennyiben azt elfogadják, a 
választottbírósági egyezmény visszamenőleges hatállyal fog hatályba lépni. A 
visszamenőleges hatály aggályokat vet fel. A nemzeti jogi kételyek eloszlatása érdekében 
tanácsos a Választottbíráskodási Egyezmény hatályba lépésének dátumát úgy megállapítani, 
hogy az ezen határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételt követő nap 
legyen. Az alkalmazás dátumát illetően, azaz hogy mikortól kell alkalmazni a 
választottbírósági egyezmény által meghatározott eljárásokat, az előadó, a választottbírósági 
egyezménybe foglalt elveknek megfelelően felszólítja a Tanácsot, hogy amikor a dátumról 
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határoz, vegye figyelembe, hogy egy ilyen megállapodás az adófizetőket megszabadítja az 
adóterhektől.
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