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Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την καθιέρωση κοινού συστήματος 
φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ 
συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών (αναδιατύπωση)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Η διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση 
της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1 απαιτεί την εξέταση κάθε πρότασης 
αναδιατύπωσης της Επιτροπής από συμβουλευτική ομάδα που απαρτίζεται από τις νομικές 
υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Επισυνάπτεται η γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας επί της ανωτέρω προτάσεως.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προτίθεται να αποφανθεί επί της γνωμοδοτήσεως κατά τη 
συνεδρίασή της την 1η Μαρτίου 2012.

Συνημμένα

                                               
1 ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης 
των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών 
διαφορετικών κρατών μελών
COM(2011)714, 11.11.2011 – 2011/0314(CNS)

Έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και
ειδικότερα το σημείο 9 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες 
νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, 
συνεδρίασε στις 28 Νοεμβρίου 2011 με σκοπό την εξέταση, μεταξύ άλλων, της 
προαναφερθείσας πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή1, η Συμβουλευτική Ομάδα, αφού εξέτασε την πρόταση οδηγίας του 
Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας του Συμβουλίου 2003/49/ΕΚ, της 3ης Ιουνίου 
2003, για την καθιέρωση κοινού συστήματος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων 
που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών, διαπίστωσε, 
κατόπιν κοινής συμφωνίας ότι η πρόταση δεν περιέχει τροποποιήσεις ουσίας, πέραν εκείνων 
που προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η ομάδα συμπέρανε επίσης ότι, όσον αφορά την 
κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προϋπάρχουσας πράξης σε συνδυασμό με τις 
ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του 
ισχύοντος κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.
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1 Η συμβουλευτική ομάδα είχε στη διάθεσή της την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλωσσική έκδοση της 

πρότασης και εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση, που αποτελεί την πρωτότυπη έκδοση του υπό 
εξέταση κειμένου.


