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PR_CNS_Recastingam

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelĳke 
belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden 
ondernemingen van verschillende lidstaten (herschikking)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging – herschikking)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0714),

– gezien artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0516/2011),

– gezien het Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten1,

– gezien de brief d.d. 6 maart 2012 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie 
economische en monetaire zaken overeenkomstig artikel 87, lid 3, van zijn Reglement,

– gezien de artikelen 87 en 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0000/2012),

A. overwegende dat het betreffende voorstel volgens de adviesgroep van de juridische 
diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke 
wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met 
betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met 
die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een eenvoudige codificatie van 
de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel zoals dit is aangepast aan de 
aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie en zoals hieronder gewijzigd;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie 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. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van 
3 juni 2003 betreffende een 
gemeenschappelĳke belastingregeling 
inzake uitkeringen van interest en royalty's 
tussen verbonden ondernemingen van 
verschillende lidstaten is herhaaldelijk 
gewijzigd. Aangezien nieuwe wijzigingen 
nodig zijn, dient ter wille van de 
duidelijkheid tot herschikking van deze 
richtlijn te worden overgegaan.

(1) Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van 
3 juni 2003 betreffende een 
gemeenschappelĳke belastingregeling 
inzake uitkeringen van interest en royalty's 
tussen verbonden ondernemingen van 
verschillende lidstaten is herhaaldelijk 
gewijzigd. Aangezien nieuwe wijzigingen 
nodig zijn, dient ter wille van de 
duidelijkheid tot herschikking van deze 
richtlijn te worden overgegaan. 
Op19 april 2012 vroeg het Europees 
Parlement om concrete manieren om 
belastingfraude en -ontduiking tegen te 
gaan, vestigde het de aandacht op
belastingontduiking door middel van 
hybride financiële instrumenten en riep 
het de lidstaten ertoe op voor 
probleemloze samenwerking en 
coördinatie tussen hun belastingsystemen 
te zorgen met als doel onbedoelde niet-
belasting en belastingontduiking te 
verhinderen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De afschaffing van de belasting op 
uitkeringen van interest en royalty's in de 
lidstaat waar zĳ ontstaan, ongeacht of deze 
door inhouding aan de bron of door aanslag 
wordt geïnd, is het geschiktste middel om 

(4) De afschaffing van de belasting op 
uitkeringen van interest en royalty's in de 
lidstaat waar zĳ ontstaan, ongeacht of deze 
door inhouding aan de bron of door aanslag 
wordt geïnd, is het geschiktste middel om 
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deze formaliteiten en problemen uit te 
bannen en een gelĳke fiscale behandeling 
van nationale en transnationale transacties 
te waarborgen. Deze belasting moet met 
name worden afgeschaft voor uitkeringen 
tussen verbonden ondernemingen van 
verschillende lidstaten en tussen vaste 
inrichtingen van deze ondernemingen.

deze formaliteiten en problemen uit te 
bannen en een gelĳke fiscale behandeling 
van nationale en transnationale transacties 
te waarborgen. Deze belasting moet met 
het oog op een eenvoudiger en 
transparanter belastingsysteem met name 
worden afgeschaft voor uitkeringen tussen 
verbonden ondernemingen van 
verschillende lidstaten en tussen vaste 
inrichtingen van deze ondernemingen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Er moet worden gewaarborgd dat 
uitkeringen van interest en royalty's 
eenmaal in een lidstaat worden belast en 
dat de richtlijnvoordelen alleen gelden 
wanneer de uit de uitkering verkregen 
inkomsten daadwerkelijk onderworpen zijn 
aan belasting in de lidstaat van de 
ontvangende onderneming of in de lidstaat 
waar de ontvangende vaste inrichting is 
gelegen.

(5) Er moet worden gewaarborgd dat 
uitkeringen van interest en royalty's 
eenmaal in een lidstaat worden belast en 
dat de richtlijnvoordelen alleen gelden 
wanneer de uit de uitkering verkregen 
inkomsten daadwerkelijk onderworpen zijn 
aan belasting in de lidstaat van de 
ontvangende onderneming of in de lidstaat 
waar de ontvangende vaste inrichting is 
gelegen, waarbij vrijstelling of 
vervanging, eventueel door betaling van 
een andere belasting, niet mogelijk is. 

Or. hu

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Uitkeringen van interest of royalty's die 
ontstaan in een lidstaat, worden vrĳgesteld 

1. Uitkeringen van interest of royalty's die 
ontstaan in een lidstaat, worden vrĳgesteld 
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van alle belastingen in die bronstaat (door 
inhouding dan wel door aanslag), op 
voorwaarde dat een onderneming van een 
andere lidstaat, of een in een andere 
lidstaat gelegen vaste inrichting van een 
onderneming van een lidstaat, de 
uiteindelĳk gerechtigde tot de interest of de 
royalty's is en in die andere lidstaat 
daadwerkelijk is onderworpen aan 
belasting over de uit die uitkeringen 
verkregen inkomsten.

van alle belastingen in die bronstaat (door 
inhouding dan wel door aanslag), op 
voorwaarde dat een onderneming van een 
andere lidstaat, of een in een andere 
lidstaat gelegen vaste inrichting van een 
onderneming van een lidstaat, de 
uiteindelĳk gerechtigde tot de interest of de 
royalty's is en in die andere lidstaat 
daadwerkelijk is onderworpen aan 
belasting over de uit die uitkeringen 
verkregen inkomsten, waarbij vrijstelling 
of vervanging, eventueel door betaling 
van een andere belasting, niet mogelijk is.

Or. hu

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een vaste inrichting wordt alleen als 
uitbetaler van interest of royalty's 
behandeld voor zover de betrokken 
uitkeringen een uitgave vormen die is 
verricht ten behoeve van de 
werkzaamheden van de vaste inrichting.

3. Een vaste inrichting wordt alleen als 
uitbetaler van interest of royalty's 
behandeld voor zover de betrokken 
uitkeringen een uitgave vormen die is 
verricht ten behoeve van de 
werkzaamheden van de vaste inrichting. 
Alleen een vaste inrichting die aan zijn 
belastingplicht heeft voldaan, kan de 
begunstigde zijn van een 
belastingvrijstelling of belastingvoordeel.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 



PR\901671NL.doc 9/13 PE487.846v01-00

NL

en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op 1 januari 
2012 aan artikel 1, leden 1 en 3, artikel 2, 
onder c) en d), en bijlage I, deel A, te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om tegen 31 december 
2014 aan artikel 1, leden 31 en 3, artikel 2, 
onder c) en d), en bijlage I, deel A, te 
voldoen. Zij delen de Commissie de tekst 
van die bepalingen onverwijld mede, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk op 31 december 2016 brengt de 
Commissie aan de Raad verslag uit over 
het economische effect van de richtlĳn.

Uiterlijk op 31 december 2016 brengt de 
Commissie aan het Europees Parlement 
en de Raad verslag uit over het 
economische effect van de richtlijn.

Or. en
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TOELICHTING

Vier jaar na het uitbreken van de financiële, economische en sociale crisis is het uiterst 
belangrijk om bij de afweging van alle mogelijke oplossingen om Europa weer op het spoor 
van groei en ontwikkeling te brengen, duidelijk te weten in welke richting de lidstaten zich 
voortbewegen.

Enerzijds is het belangrijk nieuwe gemeenschappelijke beleidsmaatregelen op te stellen en uit 
te voeren die ons eendrachtig en sterk genoeg maken om in de toekomst aan de crisis te 
ontkomen, en anderzijds moeten we in deze moeilijke tijden ons bestaande beleid en onze 
huidige verbintenissen opnieuw bezien en indien nodig testen om te weten of ze nog actueel 
zijn en voldoende geschikt om de uitdagingen die voor ons liggen, aan te gaan.

De richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake 
uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende 
lidstaten is de voorbije jaren herhaaldelijk gewijzigd; zoals ook gesteld wordt in de verklaring 
van de Commissie, zijn er ter wille van de duidelijkheid en verantwoordingsplicht echter nog 
enkele – weliswaar kleine – technische verfijningen nodig.

Gezien het feit dat de herschikte versie van de moeder-dochterrichtlijn in september 2011 
goedgekeurd is en de commissie ECON dit jaar het verslag over het voorstel voor een richtlijn 
van de Raad over een gemeenschappelijke geconsolideerde grondslag voor 
vennootschapsbelasting heeft aangenomen; rekening houdend met het feit dat de lidstaten van 
de Europese Unie volgens recente ramingen een aanzienlijk deel inkomsten mislopen als 
gevolg van belastingontduiking en -ontwijking; overwegende dat het verlies aan inkomsten 
het deficit en het schuldenniveau van de lidstaten doet toenemen; en overwegende dat er 
almaar méér behoefte is aan samenwerking tussen de belastingsystemen van de afzonderlijke 
lidstaten, moet de richtlijn gewijzigd worden met als doel de mogelijkheid van onbedoelde 
niet-belasting, dubbele belasting of grensoverschrijdende fraude met het oog op 
belastingontwijking nog te verkleinen, aangezien de goede werking van de interne markt 
hierdoor in grote mate wordt geschaad, zoals gesteld in de onlangs aangenomen 
ontwerpresolutie betreffende concrete manieren om belastingfraude en -ontduiking tegen te
gaan.

De rapporteur stelt onder meer amendementen voor met betrekking tot belastingplichtigheid 
en vaste inrichtingen, die erop gericht zijn elke mogelijkheid tot belastingontduiking, de 
vervanging van belastingen of onrechtmatige belastingvrijstellingen uit te sluiten.

De rapporteur heeft in zijn ontwerpverslag geen wijzigingen aangebracht met betrekking tot 
de deelnemingsvereisten (10%) en de overgangsperioden; niettemin moet de rol van het 
Europees Parlement op het ogenblik van de effectbeoordeling van de herschikte richtlijn door 
de Commissie grotere nadruk krijgen.
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BIJLAGE: BRIEF VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

Ref.: D(2012)12434

Mevrouw Sharon Bowles
Voorzitter van de Commissie economische en monetaire zaken
ASP 10G201
Brussel

Betreft: Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelĳke 
belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden 
ondernemingen van verschillende lidstaten (herschikking)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken, waarvan ik voorzitter ben, heeft bovengenoemd voorstel 
behandeld overeenkomstig artikel 87 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement 
van het Parlement.

Lid 3 van dit artikel luidt als volgt: 

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere 
inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de ten 
principale bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 156 en 157 vastgelegde voorwaarden zijn 
amendementen in de bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op 
onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Wanneer de ter zake bevoegde commissie evenwel voornemens is, overeenkomstig punt 8 van 
het Interinstitutioneel Akkoord, ook amendementen op de gecodificeerde delen van het 
voorstel in te dienen, stelt zij de Raad en de Commissie daarvan onverwijld in kennis. 
Alvorens tot stemming wordt overgegaan maakt laatstgenoemde overeenkomstig artikel 54 
aan de commissie haar standpunt inzake de amendementen kenbaar en geeft zij aan of zij 
voornemens is het herschikkingsontwerp in te trekken."

Na het advies van de Juridische Dienst, waarvan vertegenwoordigers hebben deelgenomen 
aan de vergaderingen van de Adviesgroep tijdens welke het herschikte voorstel is behandeld, 
en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie 
juridische zaken van oordeel dat het voorstel in kwestie geen andere inhoudelijke wijzigingen 
bevat dan die welke als zodanig in het voorstel zijn aangegeven en dat, ten aanzien van de 
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codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere wetsbesluiten met deze 
wijzigingen, het voorstel louter en alleen beperkt is tot een codificatie zonder wijziging van de 
inhoud van de bestaande wetsbesluiten.

Ter afsluiting beveelt de Commissie juridische zaken na de behandeling op haar vergadering 
van 1 maart 2012 met 22 stemmen vóór zonder onthoudingen1 aan dat uw commissie als 
commissie ten principale bovengenoemd voorstel overeenkomstig artikel 87 in behandeling 
neemt.

Hoogachtend,

Klaus-Heiner LEHNE

Bijlage: advies van de Adviesgroep

                                               
1 Bij de eindstemming waren aanwezig: Klaus-Heiner Lehne (voorzitter), Evelyn Regner 
(ondervoorzitter), Raffaele Baldassarre (ondervoorzitter), Françoise Castex (ondervoorzitter), 
Sebastian Valentin Bodu (ondervoorzitter), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu 
Bușoi, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří 
Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, 
Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 16 januari 2012

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelĳke 
belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden 
ondernemingen van verschillende lidstaten (herschikking)
COM(2011)0714 van 11 november 2011 – 2011/0314(CNS)

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer 
gebruik van de herschikking van besluiten, en met name punt 9 van dit akkoord, is de 
adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Juridische Diensten van het Europees 
Parlement, van de Raad en van de Commissie, op 28 november 2011 bijeengekomen om 
onder andere het bovengenoemde voorstel van de Commissie te behandelen.

Tijdens deze bijeenkomst1 is het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herschikking van 
Richtlijn 2003/49/EEG van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling 
inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van 
verschillende lidstaten behandeld en is de adviesgroep unaniem tot de slotsom gekomen dat 
het voorstel geen andere materiële wijzigingen bevat dan die welke zijn aangegeven. Ten 
aanzien van de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van het eerdere besluit met die 
inhoudelijke wijzigingen heeft de adviesgroep verder geconcludeerd dat het voorstel een 
directe codificatie van de bestaande tekst zonder enige inhoudelijke wijziging behelst.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juridisch adviseur Juridisch adviseur Directeur-generaal

                                               
1 De adviesgroep beschikte over de Engelse, Franse en Duitse taalversies van het voorstel en 
heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in 
kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.


