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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rekommendationen till rådets beslut om Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering 
av inkomst mellan företag i intressegemenskap
(KOM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens rekommendation till rådet (KOM(2007)0839),

– med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0028/2008),

– med beaktande av anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien, i synnerhet artikel 3.4,

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att, då det beslutar om tillämpningsdatum för konventionen av 
den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan 
företag i intressegemenskap, ta hänsyn till Europaparlamentets synpunkt om vikten av att 
skattebetalarna inte påförs onödiga skattebördor.

5 Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.
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Ändringsförslag 1

Förslag till rekommendation
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skiljedomskonventionen, ändrad genom 
protokollet av den 25 maj 1999, 
konventionerna av den 21 december 1995 
och av den 8 december 2004 samt det här 
beslutet, ska träda i kraft 
den 1 januari 2007 mellan Bulgarien, 
Rumänien och övriga medlemsstater för 
vilka skiljedomskonventionen gäller. Den 
träder i kraft mellan Bulgarien, Rumänien 
och var och en av de övriga 
medlemsstaterna, samma dag som den 
träder i kraft för den medlemsstaten.

Skiljedomskonventionen, ändrad genom 
protokollet av den 25 maj 1999, 
konventionerna av den 21 december 1995 
och av den 8 december 2004 samt det här 
beslutet, ska träda i kraft dagen efter det 
att detta beslut offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning 
mellan Bulgarien, Rumänien och övriga 
medlemsstater för vilka 
skiljedomskonventionen gäller. Den träder 
i kraft mellan Bulgarien, Rumänien och var 
och en av de övriga medlemsstaterna, 
samma dag som den träder i kraft för den 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Det retroaktiva ikraftträdandet har föranlett viss oro. Detta förslag syftar till att undanröja 
alla tveksamheter enligt nationell lagstiftning genom att låta skiljedomskonventionen träda i 
kraft dagen efter det att detta beslut offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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MOTIVERING

Kommissionens rekommendation till rådets beslut gäller Bulgariens och Rumäniens 
anslutning till konvention 90/436/EEG av den 23 juli 1990 om undanröjande av 
dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (den så 
kallade skiljedomskonventionen), ändrad genom konventionen av den 21 december 1995 om 
Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till skiljedomskonventionen, protokollet av den 
25 maj 1999 om ändring av skiljedomskonventionen och konventionen om Tjeckiens, 
Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens 
anslutning till skiljedomskonventionen som dessa stater undertecknade den 8 december 2004.

Denna uppsättning rättsliga instrument syftar till att undanröja dubbelbeskattning vid justering 
av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Genom skiljedomskonventionen fastställs ett 
skiljedomsförfarande som gör det möjligt för företag att begära en översyn av justeringen av 
inkomst mellan företag i intressegemenskap.

Med 2005 års anslutningsakt för Bulgarien och Rumänien införs ett förenklat system för 
Bulgariens och Rumäniens anslutning till dessa konventioner. På grundval av artiklarna 3.3 
och 3.4 i anslutningsakten måste rådet anta ett beslut om den dag då dessa konventioner ska 
träda i kraft för Bulgarien och Rumänien och om alla nödvändiga justeringar av dessa 
konventioner. I samband med detta ska rådet agera på rekommendation av kommissionen 
efter att ha hört Europaparlamentet.

I den mån som det föreslagna beslutet är ett genomförande av ett mandat från 2005 års 
anslutningsfördrag stöder föredraganden kommissionens rekommendation och önskar se att
Bulgariens och Rumäniens anslutning till skiljedomskonventionen och därmed förknippade 
instrument sker så snart som möjligt.

Föredraganden skulle dock vilja uppmärksamma lagstiftaren på frågan om dagen för 
ikraftträdande av den ändrade skiljedomskonventionen. I den föreslagna texten sägs att 
skiljedomskonventionen ska träda i kraft mellan Bulgarien, Rumänien och övriga 
medlemsstater enligt följande tidsschema:

 För de medlemsstater där skiljedomstolskonventionen redan gäller: 
den 1 januari 2007.

 För de medlemsstater där skiljedomskonventionen ännu inte gäller: den dag då 
skiljedomskonventionen träder i kraft för dessa medlemsstater.

Enligt detta tidsschema kommer beslutet, när och om det antas, innebära en retroaktiv 
ikraftträdandedag för skiljedomskonventionen. Ett sådant retroaktivt ikraftträdande har 
föranlett viss oro. För att undanröja alla tveksamheter enligt nationell lag föreslås att 
ikraftträdandet av skiljedomskonventionen fastställs till dagen efter det att beslutet
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning . När det gäller tillämpningsdagen, 
dvs. den dag från och med vilken förfarandena enligt skiljedomskonventionen ska börja 
tillämpas, vill föredraganden uppmana rådet, i enlighet med principerna på vilka 
skiljedomskonventionen vilar, att vid beslutet om denna dag se till att ett sådant arrangemang 
inte ökar skattebördan för skattebetalarna.
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