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În conformitate cu Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1, fiecare propunere prezentată de 
Comisie este examinată de un grup de lucru consultativ alcătuit din reprezentanți ai serviciilor 
juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei.

În anexă se află avizul grupului consultativ referitor la propunerea menționată mai sus.

Comisia pentru afaceri juridice se va pronunța, în principiu, asupra acestui aviz în cadrul 
reuniunii sale din 1 martie 2012.

Anexă

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Anexă

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 16 ianuarie 2012

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun de impozitare aplicabil 
plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre 
diferite
COM(2011)714 din 11.11.2011 – 2011/0314(CNS)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru 
consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 28 noiembrie 2011 în vederea 
examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

La respectiva reuniune1, în urma examinării propunerii de directivă a Consiliului de reformare 
a Directivei 2003/49/CV din 3 iunie 2003 a Consiliului privind un sistem comun de 
impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din 
state membre diferite, grupul de lucru consultativ, de comun acord, a constatat că propunerea 
nu conține modificări substanțiale față de cele identificate inițial. De asemenea, în ceea ce 
privește codificarea dispozițiilor neschimbate ale actelor anterioare cu modificările de 
substanță efectuate, grupul de lucru consultativ a ajuns la concluzia că propunerea se 
limitează la o simplă codificare a textului existent, fără să aducă modificări de substanță 
acestuia.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsult Jurisconsult Director general

                                               
1 Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și germană ale propunerii 
și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.


