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Vec: Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty 
úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych 
členských štátov (prepracované znenie)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1 konzultačná pracovná skupina právnych 
služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie preskúma každý návrh na prepracovanie, 
ktorý predloží Komisia.

Stanovisko poradnej pracovnej skupiny k uvedenému návrhu sa nachádza v prílohe.

Výbor pre právne veci sa k uvedenému stanovisku vyjadrí na svojej schôdzi 1. marca 2012.

Príloha

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Príloha

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 16. januára 2012

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Návrh smernice Rady o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty 
úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských 
štátov 

So zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní postupu prepracovania právnych aktov, a najmä na bod 9 tejto dohody, sa 28. 
novembra 2011 konala schôdza poradnej pracovnej skupiny zloženej z príslušných právnych 
služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie s cieľom preskúmať okrem iného uvedený 
návrh predložený Komisiou.

Na tejto schôdzi1 po preskúmaní návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady na účely 
kodifikácie smernice Rady 2003/49/EHS z 23. júna 1990 o spoločnom systéme zdaňovania 
uplatňovanom na výplaty úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami
rôznych členských štátov konzultačná pracovná skupina jednomyseľne konštatovala, že 
predmet návrhu neobsahuje žiadne iné podstatné zmeny a doplnenia, ako tie, ktoré boli 
takýmto spôsobom označené. Pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o 
kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu s uvedenými zmenami, 
predmetom návrhu je priama kodifikácia existujúceho textu bezo zmeny jeho podstaty.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
vedúci právnej služby vedúci právnej služby generálny riaditeľ

                                               
1 Poradná pracovná skupina mala k dispozícii anglickú, francúzsku a nemeckú jazykovú verziu návrhu a 
pracovala na základe anglického znenia, ktoré bolo pôvodnou jazykovou verziou skúmaného textu.


