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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii 
i Rumunii do Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. dotyczącej eliminowania podwójnego 
opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych
(COM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007-0283(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając zalecenie Komisji przedstawione Radzie (COM(2007)0839),

– uwzględniając art. 93 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się 
z Parlamentem (C6-0028/2008),

– uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, a w szczególności jego art. 3 ust. 4,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 
traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady, by przy podejmowaniu decyzji dotyczącej terminu wdrożenia 
Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania 
w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych wzięła pod uwagę troskę 
Parlamentu o uniknięcie nadmiernego obciążania podatników; 

5. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.



PE402.838v01-00 6/8 PR\712150PL.doc

PL

Poprawka 1

Wniosek w sprawie zalecenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Konwencja Arbitrażowa, zmieniona 
Protokołem z dnia 25 maja 1999 r., 
konwencjami z dnia 21 grudnia 1995 r. 
i z dnia 8 grudnia 2004 r. oraz niniejszą 
decyzją, wchodzi w życie pomiędzy 
Bułgarią, Rumunią a pozostałymi 
państwami członkowskimi, w odniesieniu 
do których Konwencja Arbitrażowa jest 
w mocy, z dniem 1 stycznia 2007 r.
Konwencja Arbitrażowa wchodzi w życie 
między Bułgarią, Rumunią a każdym 
z pozostałych państw członkowskich w 
dniu, w którym Konwencja Arbitrażowa 
wchodzi w życie w odniesieniu do danego 
państwa członkowskiego. 

Konwencja Arbitrażowa, zmieniona 
Protokołem z dnia 25 maja 1999 r., 
konwencjami z dnia 21 grudnia 1995 r. 
i z dnia 8 grudnia 2004 r. oraz niniejszą 
decyzją, wchodzi w życie pomiędzy 
Bułgarią, Rumunią a pozostałymi 
państwami członkowskimi, w odniesieniu 
do których Konwencja Arbitrażowa jest 
w mocy, dzień po opublikowaniu 
niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.  Konwencja 
Arbitrażowa wchodzi w życie między 
Bułgarią, Rumunią a każdym z pozostałych 
państw członkowskich w dniu, w którym 
Konwencja Arbitrażowa wchodzi w życie 
w odniesieniu do danego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażono obawy w związku z wejściem w życie dokumentu z mocą wsteczną. W celu 
wyeliminowania wszelkich wątpliwości w kontekście prawa krajowego proponuje się 
wyznaczenie daty wejścia w życie Konwencji Arbitrażowej na dzień po opublikowaniu 
niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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UZASADNIENIE

Zalecenie Komisji w sprawie decyzji Rady dotyczy przystąpienia Bułgarii i Rumunii do 
Konwencji 90/436/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego 
opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (tzw. „Konwencji 
Arbitrażowej”) zmienionej Konwencją z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie przystąpienia 
Austrii, Finlandii i Szwecji do Konwencji Arbitrażowej, protokołem z dnia 25 maja 1999 r. 
zmieniającym Konwencję Arbitrażową oraz Konwencją podpisaną w dniu 8 grudnia 2004 r. 
przez Czechy, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację
w sprawie ich przystąpienia do Konwencji Arbitrażowej. 

Ten zbiór instrumentów prawnych ma na celu eliminowanie podwójnego opodatkowania 
w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych. Konwencja Arbitrażowa określa 
procedurę arbitrażową, która zezwala przedsiębiorstwom występować o dostosowanie korekty 
zysków w przypadku przedsiębiorstw powiązanych. 

Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii z roku 2005 wprowadził uproszczony system 
przystąpienia Bułgarii i Rumunii do tych konwencji. Zgodnie z art. 3 ust. 3 i art. 3 ust. 4 Aktu 
przystąpienia Rada musi przyjąć decyzję w celu określenia daty wejścia w życie tych 
konwencji w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii oraz wprowadzić w tych konwencjach 
wszelkie konieczne zmiany. Rada stanowi w tym przypadku na zalecenie Komisji, po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Jeżeli proponowana decyzja obejmuje wdrożenie mandatu zawartego w traktacie akcesyjnym 
z 2005 r., sprawozdawczyni w pełni popiera zalecenie Komisji i oczekuje jak najszybszego 
przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji Arbitrażowej oraz powiązanych z nią 
instrumentów.

Sprawozdawczyni pragnie jednak zwrócić uwagę prawodawcy na kwestię wejścia w życie 
zmienionej Konwencji Arbitrażowej. Zgodnie z proponowanym tekstem Konwencja 
Arbitrażowa wchodzi w życie między Bułgarią, Rumunią i państwami członkowskimi według 
następującego harmonogramu:

 w odniesieniu do państw członkowskich, w przypadku których Konwencja 
Arbitrażowa ma już zastosowanie: w dniu 1 stycznia 2007 r.;

 w odniesieniu do państw członkowskich, w przypadku których Konwencja 
Arbitrażowa nie ma jeszcze zastosowania: z dniem wejścia w życie Konwencji 
Arbitrażowej dla tych państw. 

Harmonogram ten zakłada, że decyzja — w momencie gdy zostanie przyjęta i jeśli to nastąpi 
— przewidywać będzie wsteczną datę wejścia w życie Konwencji Arbitrażowej. Moc 
wsteczną tejże Konwencji przyjęto z zaniepokojeniem. W celu wyeliminowania wszelkich 
wątpliwości w kontekście prawa krajowego proponuje się wyznaczenie daty wejścia w życie 
Konwencji Arbitrażowej na dzień po opublikowaniu niniejszej decyzji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. W odniesieniu do daty zastosowania, tzn. daty, począwszy od 
której rozpoczyna się zastosowanie procedur przewidzianych Konwencją Arbitrażową, 
sprawozdawczyni zgodnie z zasadami przewidzianymi w Konwencji Arbitrażowej wzywa 
Radę, by, podejmując decyzję w sprawie przedmiotowej daty, uwzględniła w swoim 
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postanowieniu nieobciążanie podatników. 
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