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Pagal 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų 
pakeitimo metodo naudojimo1 iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų 
atstovų sudaryta konsultacinė darbo grupė svarsto visus Komisijos pateiktus pasiūlymus dėl 
teisės aktų išdėstymo nauja redakcija.

Pridedama konsultacinės darbo grupės nuomonė dėl minėtojo pasiūlymo.

Teisės reikalų komitetas savo nuomonę apie šį dokumentą pateiks per 2012 m. kovo 1 d. 
posėdį.

Priedas

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/49/EB dėl 
bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų 
mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių 
2011 m. lapkričio 11 d. COM(2011)714– 2011/0314(CNS)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2011 m. lapkričio 28 d. 
susirinko į posėdį, kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas 
pasiūlymas.

Svarstydama1 pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria siekiama nauja redakcija išdėstyti 
2003 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvą 2003/49/EEB dėl bendros apmokestinimo sistemos, 
taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių 
asocijuotų bendrovių, konsultacinė grupė bendru sutarimu nusprendė, kad be pasiūlyme 
nurodytų pakeitimų pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo grupė taip pat 
nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių 
pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo 
esmės.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juriskonsultas Juriskonsultas Generalinis direktorius

                                               
1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


