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PR_CNS_art51am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Procedura de aviz conform
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere aldine cursive. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine. 
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse a fi corectate în vederea elaborării textului final 
(de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de recomandare a Consiliului privind aderarea Bulgariei și 
României la Convenția din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură 
cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate
(COM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere recomandarea Comisiei adresată Consiliului (COM(2007)0839),

– având în vedere articolul 93 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către 
Consiliu (C6-0028/2008),

– având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României, în special 
articolul 3 alineatul (4),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din Tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. invită Consiliul, atunci când decide data de punere în aplicare a Convenției din 23 iulie 
1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor 
întreprinderilor asociate, să țină seama de preocupările Parlamentului privind necesitatea 
de a evita o povară fiscală pentru contribuabili;

5. solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care acesta intenționează să modifice 
în mod substanțial propunerea Comisiei;

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.
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Amendamentul 1

Propunere de recomandare
Articolul 3

Text propus de Comisie Amendamentul

Convenția de arbitraj, astfel cum a fost 
modificată prin protocolul din 25 mai 
1999, prin convențiile din 21 decembrie 
1995 și 8 decembrie 2004 și prin prezenta 
decizie, intră în vigoare la 1 ianuarie 2007
între Bulgaria, România și celelalte state 
membre pentru care Convenția de arbitraj 
este în vigoare. Aceasta intră în vigoare 
între Bulgaria, România și fiecare dintre 
celelalte state membre în ziua în care 
Convenția de arbitraj intră în vigoare 
pentru celelalte state membre în cauză.

Convenția de arbitraj, astfel cum a fost 
modificată prin protocolul din 25 mai 
1999, prin convențiile din 21 decembrie 
1995 și 8 decembrie 2004 și prin prezenta 
decizie, intră în vigoare în ziua următoare 
datei publicării prezentei decizii în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
între Bulgaria, România și celelalte state 
membre pentru care Convenția de arbitraj 
este în vigoare. Aceasta intră în vigoare 
între Bulgaria, România și fiecare dintre 
celelalte state membre în ziua în care 
Convenția de arbitraj intră în vigoare 
pentru celelalte state membre în cauză.

Or. en

Justificare

Concerns have been expressed about a retroactive entry into force. In order to remove any 
doubts under national law, it is suggested that the date of entry into force of the Arbitration 
Convention is set on the day following that of the publication of this Decision in the Official 
Journal of the European Union.
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The Commission Recommendation for a Council decision concerns the accession of Bulgaria 
and Romania to the Convention 90/436/EEC of 23 July 1990 on the elimination of double 
taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises (the so-called 
"Arbitration Convention"), as amended by the Convention of 21st December 1995 on the 
accession of Austria, Finland and Sweden to the Arbitration Convention, the Protocol of 25 
May 1999 amending the Arbitration Convention and the Convention signed on 8 December 
2004 by the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, 
Slovenia and Slovakia on their accession to the Arbitration Convention.

These set of legal instruments aim at the elimination of double taxation in connection with the 
adjustment of profits of associated enterprises. The Arbitration Convention sets out an 
arbitration procedure that allows companies to ask for a review of the adjustment of profits of 
associated enterprises.

The 2005 Act of accession of Bulgaria and Romania has introduced a simplified system for 
the accession of Bulgaria and Romania to these conventions. .On the basis of Article 3(3) and 
3(4) of the Act of Accession, the Council must adopt a decision in order to determine the date 
on which these conventions shall enter into force for Bulgaria and Romania and to make all 
the necessary adjustments to these conventions. In doing so, the Council must act on a 
recommendation of the Commission, after consulting the European Parliament.

In so far as the proposed decision is the implementation of a mandate included in the 2005 
Accession Treaty, the rapporteur fully supports the Commission's recommendation and looks 
forward to seeing the accession of Bulgaria and Romania to the Arbitration Convention and 
the related instruments completed in the shortest time period.

However, the rapporteur wishes to draw the legislator's attention to the issue regarding the 
date of entry into force of the amended Arbitration Convention. The proposed text suggests 
that the amended Arbitration Convention enters into force between Bulgaria, Romania and 
the Member States, according to the following schedule:

 as regards the Member States for which the Arbitration Convention is already in force:
on 1 January 2007;

 as regards the Member States for which the Arbitration Convention is not yet in force:
on the day the Arbitration Convention enters into force for those Member States.

This schedule implies that the Decision, when and if approved, will set a retroactive date of 
entry into force of the Arbitration Convention. Concerns have been expressed about such 
retroactive effect. In order to remove any doubts under national law, it is suggested that the 
date of entry into force of the Arbitration Convention is set on the day following that of the 
publication of this Decision in the Official Journal of the European Union. As regards the 
date of application, i.e. the date from which the applicability of the procedures under the 
Arbitration Convention starts to run, the rapporteur , in line with the principles which the 
Arbitration Convention incorporates, calls on the Council, when deciding on that date, to take 
into account that such arrangement avoids tax burden for taxpayers.


	712150ro.doc

