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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.



PR\712150LV.doc 3/7 PE402.838v01-00

LV

SATURA RĀDĪTĀJS

Lpp.

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS ...........................5

PASKAIDROJUMS ...............................................................................................................7



PE402.838v01-00 4/7 PR\712150LV.doc

LV



PR\712150LV.doc 5/7 PE402.838v01-00

LV

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 
1990. gada 23. jūlija Konvencijai par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar 
asociēto uzņēmumu peļņas korekciju
(COM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0839),

– ņemot vērā EK līguma 93. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 
(C6-0028/2008),

– ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 3. panta 4. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 
2. punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. aicina Padomi ņemt vērā Parlamenta bažas saistībā ar nepieciešamību novērst nodokļu 
slogu, kad tā lems par datumu, no kura piemērot 1990. gada 23. jūlija Konvenciju par 
nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju;

5. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.
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Grozījums Nr. 1

Priekšlikums lēmumam
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Arbitrāžas konvencija, kas grozīta ar 
1999. gada 25. maija protokolu, 1995. gada 
21. decembra un 2004. gada 8. decembra 
konvencijām un šo lēmumu, stājas spēkā 
2007. gada 1. janvārī starp Bulgāriju, 
Rumāniju un pārējām dalībvalstīm, kurās 
Arbitrāžas konvencija ir spēkā. Tā stājas 
spēkā starp Bulgāriju, Rumāniju un katru 
no pārējām dalībvalstīm dienā, kad 
Arbitrāžas konvencija stājas spēkā 
attiecīgajā dalībvalstī.

Arbitrāžas konvencija, kas grozīta ar 
1999. gada 25. maija protokolu, 1995. gada 
21. decembra un 2004. gada 8. decembra 
konvencijām un šo lēmumu, stājas spēkā 
starp Bulgāriju, Rumāniju un pārējām 
dalībvalstīm, kurās Arbitrāžas konvencija 
jau ir spēkā, nākamajā dienā pēc šā 
lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī. Tā stājas spēkā starp 
Bulgāriju, Rumāniju un katru no pārējām 
dalībvalstīm dienā, kad Arbitrāžas 
konvencija stājas spēkā attiecīgajā 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums

Tika paustas bažas par stāšanos spēkā ar atpakaļejošu datumu. Lai novērstu jebkādas 
šaubas, kas varētu rasties saistībā ar dalībvalstu tiesību aktiem, tiek ierosināts par Arbitrāžas 
konvencijas spēkā stāšanās datumu noteikt nākamo dienu pēc šā lēmuma publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
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PASKAIDROJUMS

Komisijas ieteikums Padomes lēmumam attiecas uz Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos 
1990. gada 23. jūlija Konvencijai 90/436/EEK par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu 
sakarā ar asociēto uzņēmumu peļņas korekciju (tā sauktajai Arbitrāžas konvencijai), kas 
grozīta ar 1995. gada 21. decembra Konvenciju par Austrijas, Somijas un Zviedrijas 
pievienošanos Arbitrāžas konvencijai, 1999. gada 25. maija Protokolu, ar ko groza Arbitrāžas 
konvenciju, un ar 2004. gada 8. decembra Konvenciju par Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, 
Lietuvas, Maltas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas pievienošanos Arbitrāžas 
konvencijai.

Šā tiesību aktu kopuma mērķis ir nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana sakarā ar asociēto 
uzņēmumu peļņas korekciju. Arbitrāžas konvencijā ir izklāstīti arbitrāžas procedūra, kas ļauj 
uzņēmumiem lūgt pārskatīt asociēto uzņēmumu peļņas korekciju.

Ar 2005. gada Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu ir ieviesta vienkāršota sistēma, lai 
Bulgārija un Rumānija varētu pievienoties šīm konvencijām. Pamatojoties uz Pievienošanās 
akta 3. panta 3. punktu un 3. panta 4. punktu, Padomei ir jāpieņem lēmums, lai noteiktu 
datumu, kurā šīs konvencijas stājas spēkā attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju, un lai veiktu 
visus nepieciešamos šo konvenciju pielāgojumus. To darot, Padomei ir jārīkojas pēc 
Komisijas ieteikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu.

Referente pilnībā atbalsta Komisijas ieteikumu, ciktāl ar ierosināto lēmumu tiek īstenotas
2005. gada Pievienošanās līgumā iekļautās pilnvaras, un sagaida, ka Bulgārija un Rumānija 
pēc iespējas drīzāk pievienosies Arbitrāžas konvencijai un ar to saistītajiem tiesību aktiem.

Tomēr referente vēlas pievērst likumdevēju uzmanību jautājumam, kas saistīts ar grozītās 
Arbitrāžas konvencijas spēkā stāšanās datumu. Priekšlikumā minēts, ka grozītā Arbitrāžas 
konvencija starp Bulgāriju, Rumāniju un pārējām dalībvalstīm stājas spēkā pēc šāda grafika:

 attiecībā uz dalībvalstīm, kurās Arbitrāžas konvencija jau ir spēkā: 2007. gada 
1. janvārī;

 attiecībā uz dalībvalstīm, kurās Arbitrāžas konvencija vēl nav spēkā: dienā, kad 
Arbitrāžas konvencija stājas spēkā attiecīgajā dalībvalstī.

Šis grafiks nozīmē, ka lēmums, kad un ja tas tiks pieņemts, noteiks Arbitrāžas konvencijas 
spēkā stāšanos ar atpakaļejošu datumu. Ir izteiktas bažas par šādu spēkā stāšanos ar 
atpakaļejošu datumu. Lai novērstu jebkādas šaubas, kas varētu rasties saistībā ar dalībvalstu 
tiesību aktiem, tiek ierosināts par Arbitrāžas konvencijas spēkā stāšanās datumu noteikt 
nākamo dienu pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Attiecībā 
uz piemērošanas datumu, t. i., datumu, ar kuru sāk piemērot ar Arbitrāžas konvenciju saistītās 
procedūras, referente saskaņā ar Arbitrāžas konvencijā noteiktajiem principiem aicina 
Padomi, kad tā pieņems attiecīgo lēmumu, ņemt vērā, ka šāda kārtība novērš nodokļu 
maksātājiem uzlikto nodokļu slogu.
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