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Przedmiot: Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu 
opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między 
powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich (wersja przekształcona)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1

konsultacyjna grupa robocza złożona ze służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji rozpatruje wszelkie wnioski w sprawie przekształcenia przedstawione przez Komisję.

W załączniku znajduje się opinia konsultacyjnej grupy roboczej w sprawie ww. wniosku.

Komisja Prawna wypowie się na temat tego tekstu podczas posiedzenia komisji 
w dniu 1 marca 2012 r.

Załącznik

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA
SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 16 stycznia 2012 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
RADY
KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania 
stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami 
różnych państw członkowskich
COM(2011)0714 z dnia 11 listopada 2011 r. – 2011/0314(CNS)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, 
a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb 
prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zorganizowała w dniu 28 listopada 
2011 r. posiedzenie w celu zbadania między innymi ww. wniosku przedstawionego przez 
Komisję.

Konsultacyjna grupa robocza rozpatrzyła na tym posiedzeniu1 wniosek dotyczący dyrektywy 
Rady w sprawie przekształcenia dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w 
sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności 
licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich, stwierdzając 
jednogłośnie, że wniosek nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych poza tymi, które 
zostały określone jako takie. Grupa robocza uznała również, że w odniesieniu do kodyfikacji 
niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu prawnego z tymi istotnymi zmianami 
przedmiotowy wniosek dotyczy zwykłej kodyfikacji istniejącego tekstu, bez zmian 
merytorycznych.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Dyr. Wydziału Prawnego Dyr. Wydziału Prawnego Dyr. Generalny

                                               
1 Konsultacyjna grupa robocza miała do dyspozycji angielską, francuską i niemiecką wersję językową wniosku 
i pracowała w oparciu o wersję angielską, stanowiącą źródłową wersję językową omawianego tekstu.


