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OBVESTILO POSLANCEM
(0008/2012)

Zadeva: Predlog direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter 
licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic (prenovitev)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 
ponovnem sprejemu pravnih aktov1 svetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe 
Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, pregleda vse predloge za prenovitev, ki jih 
predstavi Komisija.

Poslanci si lahko mnenje posvetovalne skupine o omenjenem predlogu preberejo v prilogi.

Odbor za pravne zadeve bo svoje mnenje o tem besedilu predvidoma izrekel na svoji seji 1. 
marca 2012.
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POSVETOVALNA SKUPINA
PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 16. januarja 2012

MNENJE

ZA EVROPSKI PARLAMENT
SVET
KOMISIJO

Predlog direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter licenčnin 
med povezanimi družbami iz različnih držav članic
COM(2011)0714 z dne 11. 11. 2011 – 2011/0314(CNS)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem 
ponovnem sprejemu pravnih aktov, še zlasti z odstavkom 9, se je posvetovalna skupina, ki jo 
sestavljajo pr a v n e  službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 
28. novembra 2011, da bi med drugim proučila omenjeni predlog, ki ga je predložila
Komisija.

Na tem sestanku1 je po preučitvi predloga direktive Sveta o prenovitvi Direktive Sveta 
2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti in licenčnin 
med povezanimi družbami iz različnih držav članic soglasno sklenila, da predlog ne vsebuje 
vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so opredeljene kot take. V zvezi s kodifikacijo 
nespremenjenih določb iz predhodnega akta s temi vsebinskimi spremembami je sklenila tudi, 
da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Pravni svetovalec Pravni svetovalec Generalni direktor

                                               
1 Posvetovalna skupina je imela na voljo angleško, francosko in nemško jezikovno različico predloga, svoje delo 
pa je opravila na podlagi angleške različice, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


