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PR_CNS_art51am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. Bij wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. De 
markering in mager cursief is een aanwijzing voor de technische diensten en 
betreft passages in de wetstekst waarvoor een correctie wordt voorgesteld 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende de toetreding van 
Bulgarije en Roemenië tot het verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele 
belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen
(COM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0839),

– gelet op artikel 93 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is
geraadpleegd (C6-0028/2008),

– gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 3, lid 
4,

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A6-0000/2008),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG-Verdrag 
dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. verzoekt de Raad bij het vaststellen van een datum voor de toepassing van het verdrag van 
23 juli ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden 
ondernemingen, rekening te houden met de zorgen van het Parlement betreffende de 
noodzaak om een belastingdruk voor belastingbetalers te voorkomen;

5. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

6. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.
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Amendement 1

Voorstel voor een aanbeveling
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het arbitrageverdrag, als gewijzigd bij het 
protocol van 25 mei 1999, de verdragen 
van 21 december 1995 en 8 december 2004 
alsook dit besluit, treedt op 1 januari 2007
in werking tussen Bulgarije, Roemenië en 
de lidstaten waarvoor het arbitrageverdrag 
van kracht is. Het treedt in werking tussen 
Bulgarije, Roemenië en elk van de overige 
lidstaten op de datum waarop het 
arbitrageverdrag voor de betrokken lidstaat 
in werking treedt.

Het arbitrageverdrag, als gewijzigd bij het 
protocol van 25 mei 1999, de verdragen 
van 21 december 1995 en 8 december 2004 
alsook dit besluit, treedt op de dag 
volgende op die van de bekendmaking van 
dit besluit in het Publicatieblad van de 
Europese Unie in werking tussen 
Bulgarije, Roemenië en de lidstaten 
waarvoor het arbitrageverdrag van kracht 
is. Het treedt in werking tussen Bulgarije, 
Roemenië en elk van de overige lidstaten 
op de datum waarop het arbitrageverdrag 
voor de betrokken lidstaat in werking 
treedt.

Or. en

Motivering

Er is bezorgdheid ontstaan over een inwerkingtreding met terugwerkende kracht. Teneinde 
elke twijfel krachtens nationaal recht weg te nemen, wordt er voorgesteld om de datum van 
inwerkingtreding van het arbitrageverdrag te laten vallen op de dag volgende op die van de 
bekendmaking van dit besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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TOELICHTING

De aanbeveling van de Commissie voor een besluit van de Raad betreft de toetreding van 
Bulgarije en Roemenië tot het Verdrag 90/436/EEG van 23 juli 1990 ter afschaffing van 
dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (het 
zogenaamde 'arbitrageverdrag'), als gewijzigd door het verdrag van 21 december 1995 
betreffende de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot het arbitrageverdrag, het 
protocol van 25 mei 1999 tot wijziging van het arbitrageverslag en de ondertekening van het 
verdrag op 8 december 2004 door Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, 
Malta, Polen, Slovenië en Slowakije bij hun toetreding tot het arbitrageverdrag.

Deze reeks rechtsinstrumenten is gericht op het afschaffen van dubbele belasting in geval van 
winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen. Het arbitrageverdrag bevat een 
arbitrageprocedure waarmee bedrijven kunnen vragen om een herziening van winstcorrecties 
tussen verbonden ondernemingen.

De Toetredingsakte van Bulgarije en Roemenië van 2005 bevat een vereenvoudigd 
mechanisme voor de toetreding van die twee landen tot deze verdragen. In artikel 3, leden 3 
en 4 van de Toetredingsakte is bepaald dat de Raad besluit op welke data deze verdragen ten 
aanzien van Bulgarije en Roemenië in werking treden alsook dat hij vereiste aanpassingen in 
deze verdragen aanbrengt. De Raad moet hierbij handelen op aanbeveling van de Commissie 
en na raadpleging van het Europees Parlement.

Voor zover het voorgestelde besluit de uitvoering betreft van een mandaat dat is opgenomen 
in het Toetredingsverdrag van 2005, ondersteunt de rapporteur de aanbeveling van de 
Commissie volledig en ziet zij uit naar een zo spoedig mogelijke voltooiing van de toetreding 
van Bulgarije en Roemenië tot het arbitrageverdrag en de bijbehorende instrumenten.

De rapporteur wil echter de aandacht van de wetgever vestigen op de kwestie inzake de datum 
van inwerkingtreding van het gewijzigde arbitrageverdrag. De voorgestelde tekst suggereert 
dat het gewijzigde arbitrageverdrag tussen Bulgarije, Roemenië en de lidstaten volgens het 
volgende schema in werking treedt:

 voor wat betreft de lidstaten voor wie het arbitrageverdrag reeds in werking is 
getreden: op 1 januari 2007;

 voor wat betreft de lidstaten voor wie het arbitrageverdrag nog niet in werking is 
getreden: op de dag dat het arbitrageverdrag in werking treedt voor die lidstaten.

Dit schema betekent dat het besluit, wanneer en indien goedgekeurd, het arbitrageverdrag met 
terugwerkende kracht in werking zal laten treden. Er is bezorgdheid ontstaan over een 
dergelijke inwerkingtreding met terugwerkende kracht. Teneinde elke twijfel krachtens 
nationaal recht weg te nemen, wordt er voorgesteld om de datum van inwerkingtreding van 
het arbitrageverdrag te laten vallen op de dag volgende op die van de bekendmaking van dit 
besluit in het Publicatieblad van de Europese Unie. Voor wat betreft de datum van toepassing, 
d.w.z. de datum waarop de toepasselijkheid van de procedures krachtens het arbitrageverslag 
ingaat, verzoekt de rapporteur de Raad, overeenkomstig de beginselen die in het 
arbitrageverslag zijn geïncorporeerd, rekening te houden met het feit dat een dergelijke 
regeling een belastingdruk voor de belastingbetalers voorkomt.
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