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∆ιαδικασία διαβούλευσης
∆ιαδικασία έγκρισης
Συνήθης νοµοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
Συνήθης νοµοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)
Συνήθης νοµοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που προτείνεται
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης
Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήµανση των αλλαγών στο σχέδιο
πράξης γίνεται µε έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήµανση µε απλά
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας
του τελικού κειµένου (για παράδειγµα, στοιχεία εµφανώς λανθασµένα ή που
έχουν παραλειφθεί σε µία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής µε υπάρχουσα πράξη, την οποία
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει µία τρίτη και µία
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την
τροποποιηµένη διάταξή της. Τα τµήµατα που λαµβάνονται από διάταξη
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυµεί να τροποποιήσει,
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σηµαίνονται µε έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόµενες διαγραφές που αφορούν τα τµήµατα αυτά
σηµαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε την πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την καθιέρωση κοινού συστήµατος
φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ
συνδεδεµένων εταιρειών διαφορετικών κρατών µελών (αναδιατύπωση)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))
(Ειδική νοµοθετική διαδικασία – διαβούλευση – αναδιατύπωση)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο (COM(2011)0714),
– έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύµφωνα µε το οποίο το Συµβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωµοδοτήσει
(C7-0516/2011),
– έχοντας υπόψη τη διοργανική συµφωνία της 28ης Νοεµβρίου 2001 σχετικά µε µια
περισσότερο διαρθρωµένη εφαρµογή της τεχνικής της αναδιατύπωσης νοµικών πράξεων1,
– έχοντας υπόψη την επιστολή της 6ης Μαρτίου 2012 από την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων
προς την Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής σε συµµόρφωση µε το
άρθρο 87, παράγραφος 3 του Κανονισµού του,
– έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισµού του,
– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής (A70000/2012),
A. λαµβάνοντας υπόψη ότι, σύµφωνα µε την άποψη της συµβουλευτικής οµάδας εργασίας
των νοµικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής, η υπό εξέταση πρόταση δεν περιλαµβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην
εκείνων που προσδιορίζονται ως αλλαγές στην πρόταση και ότι, όσον αφορά την
κωδικοποίηση των αµετάβλητων διατάξεων προηγούµενων πράξεων και των
τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση συνιστά απλή και µόνο κωδικοποίηση των
υφιστάµενων κειµένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·
1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρµόζεται στις συστάσεις της
συµβουλευτικής οµάδας εργασίας των νοµικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής και όπως τροποποιείται παρακάτω·
2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύµφωνα µε το άρθρο
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
3. καλεί το Συµβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να αποµακρυνθεί από το κείµενο που
ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενηµερώσει σχετικά·
1

ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.
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4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωµοδοτήσει σε περίπτωση που το Συµβούλιο προτίθεται να
επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·
5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και
στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συµβουλίου
της 3ης Ιουνίου 2003 για την καθιέρωση
κοινού συστήµατος φορολόγησης των
τόκων και των δικαιωµάτων που
καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων
εταιρειών διαφορετικών κρατών µελών
έχει τροποποιηθεί κατ' επανάληψη. Καθώς
πρόκειται να γίνουν περαιτέρω
τροποποιήσεις, πρέπει να αναµορφωθεί για
λόγους σαφήνειας.

(1) Η Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συµβουλίου
της 3ης Ιουνίου 2003 για την καθιέρωση
κοινού συστήµατος φορολόγησης των
τόκων και των δικαιωµάτων που
καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων
εταιρειών διαφορετικών κρατών µελών
έχει τροποποιηθεί κατ' επανάληψη. Καθώς
πρόκειται να γίνουν περαιτέρω
τροποποιήσεις, πρέπει να αναµορφωθεί για
λόγους σαφήνειας. Στις 19 Απριλίου 2012,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απηύθυνε
έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριµένων
τρόπων καταπολέµησης της φορολογικής
απάτης και της φοροδιαφυγής,
εφιστώντας την προσοχή στη
φοροδιαφυγή µέσω υβριδικών
χρηµατοπιστωτικών µέσων και ζητώντας
από τα κράτη µέλη να εξασφαλίσουν την
οµαλή συνεργασία και τον συντονισµό
µεταξύ των φορολογικών συστηµάτων
τους για την αποφυγή της ακούσιας µη
φορολόγησης και της φοροδιαφυγής.
Or. en

Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Η κατάργηση της φορολόγησης των
PE487.846v01-00

EL

(4) Η κατάργηση της φορολόγησης των
6/14

PR\901671EL.doc

πληρωµών τόκων και δικαιωµάτων στα
κράτη µέλη όπου προκύπτουν, είτε µε
παρακράτηση στην πηγή είτε µε είσπραξη
έπειτα από βεβαίωση, αποτελεί την πλέον
ενδεδειγµένη µέθοδο για την εξάλειψη των
προαναφερθεισών διατυπώσεων και
επιβαρύνσεων και για τη διασφάλιση της
ίσης φορολογικής µεταχείρισης µεταξύ
εθνικών και διασυνοριακών συναλλαγών.
Παρίσταται ιδιαίτερη ανάγκη να
καταργηθούν οι φόροι αυτοί για τις
πληρωµές που πραγµατοποιούνται τόσο
µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών
διαφορετικών κρατών µελών, όσο και
µεταξύ µονίµων εγκαταστάσεων τέτοιων
εταιρειών.

πληρωµών τόκων και δικαιωµάτων στα
κράτη µέλη όπου προκύπτουν, είτε µε
παρακράτηση στην πηγή είτε µε είσπραξη
έπειτα από βεβαίωση, αποτελεί την πλέον
ενδεδειγµένη µέθοδο για την εξάλειψη των
προαναφερθεισών διατυπώσεων και
επιβαρύνσεων και για τη διασφάλιση της
ίσης φορολογικής µεταχείρισης µεταξύ
εθνικών και διασυνοριακών συναλλαγών.
Παρίσταται ιδιαίτερη ανάγκη να
καταργηθούν οι φόροι αυτοί για τις
πληρωµές που πραγµατοποιούνται τόσο
µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών
διαφορετικών κρατών µελών, όσο και
µεταξύ µονίµων εγκαταστάσεων τέτοιων
εταιρειών, ούτως ώστε να διασφαλιστεί
ένα απλουστευµένο και διαφανέστερο
σύστηµα φορολόγησης.
Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι
πληρωµές τόκων και δικαιωµάτων θα
φορολογούνται µόνον µία φορά σε ένα
κράτος µέλος και ότι τα ευεργετήµατα της
οδηγίας θα πρέπει να παρέχονται µόνον
όταν το εισόδηµα που προκύπτει από την
πληρωµή υπόκειται πράγµατι σε
φορολογία στο κράτος µέλος της
αποδέκτριας εταιρείας ή στο κράτος µέλος
όπου ευρίσκεται η αποδέκτρια µόνιµη
εγκατάσταση.

(5) Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι
πληρωµές τόκων και δικαιωµάτων θα
φορολογούνται µόνον µία φορά σε ένα
κράτος µέλος και ότι τα ευεργετήµατα της
οδηγίας θα πρέπει να παρέχονται µόνον
όταν το εισόδηµα που προκύπτει από την
πληρωµή υπόκειται πράγµατι σε
φορολογία στο κράτος µέλος της
αποδέκτριας εταιρείας ή στο κράτος µέλος
όπου ευρίσκεται η αποδέκτρια µόνιµη
εγκατάσταση, χωρίς να προβλέπεται η
δυνατότητα απαλλαγής ή υποκατάστασης
ή αντικατάστασης µέσω της πληρωµής
άλλου φόρου.
Or. hu
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Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι πληρωµές τόκων ή δικαιωµάτων που
ανακύπτουν σε ένα κράτος µέλος
απαλλάσσονται από ενδεχόµενους φόρους
επ' αυτών στο εν λόγω κράτος µέλος (είτε
παρακρατούνται στην πηγή είτε
εισπράττονται κατόπιν βεβαιώσεως),
εφόσον ο δικαιούχος των τόκων ή των
δικαιωµάτων είναι εταιρεία άλλου κράτους
µέλους ή µόνιµη εγκατάσταση εταιρείας
κράτους µέλους ευρισκόµενη σε άλλο
κράτος µέλος και υπόκειται πράγµατι σε
φορολογία του εισοδήµατος που προκύπτει
από τις εν λόγω πληρωµές σε αυτό το άλλο
κράτος µέλος.

1. Οι πληρωµές τόκων ή δικαιωµάτων που
ανακύπτουν σε ένα κράτος µέλος
απαλλάσσονται από ενδεχόµενους φόρους
επ' αυτών στο εν λόγω κράτος µέλος (είτε
παρακρατούνται στην πηγή είτε
εισπράττονται κατόπιν βεβαιώσεως),
εφόσον ο δικαιούχος των τόκων ή των
δικαιωµάτων είναι εταιρεία άλλου κράτους
µέλους ή µόνιµη εγκατάσταση εταιρείας
κράτους µέλους ευρισκόµενη σε άλλο
κράτος µέλος και υπόκειται πράγµατι σε
φορολογία του εισοδήµατος που προκύπτει
από τις εν λόγω πληρωµές σε αυτό το άλλο
κράτος µέλος, χωρίς να προβλέπεται η
δυνατότητα απαλλαγής ή υποκατάστασης
ή αντικατάστασης µέσω της πληρωµής
άλλου φόρου.
Or. hu

Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Μια µόνιµη εγκατάσταση λογίζεται ως
πληρωτής τόκων ή δικαιωµάτων µόνον
εφόσον οι πληρωµές αυτές
αντιπροσωπεύουν δαπάνη που προκύπτει
για τους σκοπούς της δραστηριότητας της
µόνιµης εγκατάστασης.
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3. Μια µόνιµη εγκατάσταση λογίζεται ως
πληρωτής τόκων ή δικαιωµάτων µόνον
εφόσον οι πληρωµές αυτές
αντιπροσωπεύουν δαπάνη που προκύπτει
για τους σκοπούς της δραστηριότητας της
µόνιµης εγκατάστασης. Μόνο µια µόνιµη
εγκατάσταση που ανταποκρίνεται στις
υποχρεώσεις καταβολής φόρου θα
λογίζεται ως δικαιούχος οιωνδήποτε
φορολογικών απαλλαγών ή φορολογικών
8/14
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προνοµίων.
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Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις που είναι απαραίτητες
προκειµένου να συµµορφωθούν µε το
άρθρο 1, παράγραφος 1 και 3, άρθρο 2,
στοιχείο γ) και δ), και παράρτηµα I µέρος
A έως την 1η Ιανουαρίου 2012 το
αργότερο. Ανακοινώνουν αµέσως στην
Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω
διατάξεων καθώς και έναν πίνακα
αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των διατάξεων
και της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις που είναι απαραίτητες
προκειµένου να συµµορφωθούν µε το
άρθρο 1, παράγραφος 1 και 3, άρθρο 2,
στοιχείο γ) και δ), και παράρτηµα I µέρος
A έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014.
Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το
κείµενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και
έναν πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών
των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2016, η Επιτροπή
θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε τον
οικονοµικό αντίκτυπο αυτής της οδηγίας.

Έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2016, η Επιτροπή
θα υποβάλει στο Συµβούλιο έκθεση
σχετικά µε τον οικονοµικό αντίκτυπο
αυτής της οδηγίας.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Τέσσερα χρόνια µετά το ξέσπασµα της χρηµατοπιστωτικής, οικονοµικής και κοινωνικής
κρίσης, είναι υψίστης σηµασίας να διακρίνουµε µε σαφήνεια προς τα πού κινούνται τα κράτη
µέλη, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές λύσεις για την επιστροφή της Ευρώπης σε τροχιά
οικονοµικής µεγέθυνσης και ανάπτυξης.
Αφενός, είναι σηµαντική η δηµιουργία και η άσκηση νέων κοινών πολιτικών, µε τη βοήθεια
των οποίων θα είµαστε ενωµένοι και αρκετά δυνατοί για να αποφύγουµε άλλες κρίσεις στο
µέλλον, αλλά αφετέρου, σε δύσκολες καταστάσεις όπως η σηµερινή, πρέπει επίσης να
επανεξετάσουµε τις υπάρχουσες πολιτικές και δεσµεύσεις µας και πρέπει εν ανάγκη να τις
δοκιµάσουµε για να δούµε εάν εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και κατάλληλες για την
αντιµετώπιση των προκλήσεων που µας τίθενται.
Η οδηγία του Συµβουλίου για την καθιέρωση κοινού συστήµατος φορολόγησης των τόκων
και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών διαφορετικών
κρατών µελών έχει επανειληµµένα τροποποιηθεί τα προηγούµενα έτη, ωστόσο εξακολουθούν
να υπάρχουν κάποιες τεχνικές βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, οι οποίες είναι
δευτερεύουσες και, όπως ορίζεται και στη δήλωση της Επιτροπής, απαιτούνται για λόγους
σαφήνειας και λογοδοσίας.
Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αναδιατυπωµένη εκδοχή της οδηγίας για τις µητρικές
και τις θυγατρικές εταιρείες εγκρίθηκε τον Σεπτέµβριο του 2011 και η κοινή ενοποιηµένη
βάση φορολογίας εταιρειών εγκρίθηκε φέτος από την Επιτροπή ECON· ότι υπάρχουν
πρόσφατες εκτιµήσεις σύµφωνα µε τις οποίες η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή κοστίζουν
στις κυβερνήσεις των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα σηµαντικό ποσό µη
εισπραχθέντων εσόδων· ότι η απώλεια των εσόδων αυξάνει τα επίπεδα του ελλείµµατος και
του χρέους των διαφόρων κρατών µελών· και ότι η συνεργασία µεταξύ των συστηµάτων
φορολόγησης των διαφόρων κρατών µελών θα ήταν όλο και περισσότερο επιθυµητή,
απαιτείται η τροποποίηση της οδηγίας για να περιοριστεί περαιτέρω η πιθανότητα ακούσιας
µη φορολόγησης, διπλής φορολόγησης ή φοροαποφυγής µεταξύ των κρατών µελών η οποία
βλάπτει περαιτέρω την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, όπως δηλώνεται στην
πρόταση ψηφίσµατος που εγκρίθηκε πρόσφατα σχετικά µε την «έκκληση για την εξεύρεση
συγκεκριµένων τρόπων καταπολέµησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής».
Μεταξύ των τροπολογιών του εισηγητή, οι διατάξεις σχετικά µε τους «υποκείµενους σε
φόρο» και τη «µόνιµη εγκατάσταση» στοχεύουν στον αποκλεισµό κάθε πιθανότητας
φοροδιαφυγής, υποκατάστασης φόρων ή οποιωνδήποτε παράνοµων φορολογικών
απαλλαγών.
Το ζήτηµα της ελάχιστης συµµετοχής (10%) και το ζήτηµα των µεταβατικών περιόδων δεν
τροποποιούνται στο σχέδιο έκθεσης του εισηγητή, παρ’ όλ’ αυτά είναι σηµαντικό να δοθεί
έµφαση στον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την αξιολόγηση της εκτίµησης
αντικτύπου της αναδιατυπωµένης οδηγίας από την Επιτροπή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Έγγρ.: D(2012)12434

κα Sharon Bowles
Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής
ASP 10G201
Brussels

Θέµα :

Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την καθιέρωση κοινού συστήµατος
φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ
συνδεδεµένων εταιρειών διαφορετικών κρατών µελών (αναδιατύπωση)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε,
Η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων, της οποίας έχω την τιµή να προεδρεύω, εξέτασε την πρόταση
που προαναφέρεται, σύµφωνα µε το άρθρο 87 περί αναδιατύπωσης, όπως ενσωµατώνεται
στον Κανονισµό του Κοινοβουλίου.
Η παράγραφος 3 αυτού του άρθρου αναφέρει τα εξής:
«Εάν η αρµόδια για νοµικά θέµατα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεµία τροποποίηση
επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νοµοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι µε
την ίδια την πρόταση, ενηµερώνει σχετικώς την αρµόδια επί της ουσίας επιτροπή.
Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 156 και 157, γίνονται δεκτές από
την αρµόδια επί της ουσίας επιτροπή µόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα
τµήµατά της που περιλαµβάνουν τροποποιήσεις.
Ωστόσο, εάν, σύµφωνα µε το σηµείο 8 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας, η αρµόδια επί της ουσίας
επιτροπή προτίθεται επίσης να υποβάλει τροπολογίες στα κωδικοποιηµένα τµήµατα της
πρότασης, κοινοποιεί αµέσως την πρόθεσή της στο Συµβούλιο και την Επιτροπή, η οποία θα
πρέπει να ενηµερώσει την επιτροπή, πριν από την ψηφοφορία κατά το άρθρο 54, σχετικά µε την
τοποθέτησή της όσον αφορά τις τροπολογίες καθώς και εάν προτίθεται ή όχι να αποσύρει την
πρόταση αναδιατύπωσης.»
Μετά τη γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συµµετείχαν στις
συνεδριάσεις της συµβουλευτικής οµάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση
αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη γνωµοδότησης, η Επιτροπή
Νοµικών Θεµάτων φρονεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καµία ουσιαστική
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τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται έτσι στο ίδιο το κείµενο και ότι, όσον αφορά
την κωδικοποίηση των αµετάβλητων διατάξεων των προηγούµενων πράξεων σε συνδυασµό
µε τις ως άνω τροποποιήσεις, η πρόταση περιορίζεται απλώς και µόνο σε κωδικοποίηση των
υφισταµένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.
Εποµένως, η Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων, αφού εξέτασε την πρόταση κατά τη συνεδρίασή
της στις 1 Μαρτίου 2011, συνιστά στην επιτροπή σας, αρµόδια επί της ουσίας, µε 22 ψήφους
υπέρ και καµία αποχή1, να προχωρήσει στην εξέταση της ανωτέρω πρότασης σύµφωνα µε το
άρθρο 87.
Με εξαιρετική εκτίµηση,

Klaus-Heiner LEHNE

Συνηµµ.: Γνωµοδότηση της συµβουλευτικής οµάδας εργασίας.

1

Ήσαν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Evelyn Regner
(αντιπρόεδρος), Raffaele Baldassarre (αντιπρόεδρος), Françoise Castex (αντιπρόεδρος),
Sebastian Valentin Bodu (αντιπρόεδρος), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi,
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,
Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka,
Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra
Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2012
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την καθιέρωση κοινού συστήµατος φορολόγησης
των τόκων και των δικαιωµάτων που καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών
διαφορετικών κρατών µελών (αναδιατύπωση)
COM(2011)0714 της 11.11.2011 – 2011/0314(CNS)
Έχοντας υπόψη τη ∆ιοργανική συµφωνία της 28ης Νοεµβρίου 2011 για µια πλέον
διαρθρωµένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νοµικών πράξεων, και ειδικότερα
την παράγραφο 9, η συµβουλευτική οµάδα εργασίας, απαρτιζόµενη από τις νοµικές
υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε
στις 28 Νοεµβρίου 2011 µε σκοπό την εξέταση, µεταξύ άλλων, της προαναφερθείσας
πρότασης που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.
Κατά την εξέταση1 της πρότασης οδηγίας του Συµβουλίου που έχει ως στόχο την
αναδιατύπωση της οδηγίας του Συµβουλίου 2003/49/ΕΚ της 3ης Ιουνίου 2003 σχετικά µε την
καθιέρωση κοινού συστήµατος φορολόγησης των τόκων και των δικαιωµάτων που
καταβάλλονται µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών διαφορετικών κρατών µελών, η οµάδα
διαπίστωσε διά κοινής συµφωνίας ότι η πρόταση δεν περιέχει καµία ουσιαστική τροποποίηση
πλην εκείνων που προσδιορίζονται έτσι στο ίδιο το κείµενο. Η συµβουλευτική οµάδα
διαπίστωσε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αµετάβλητων διατάξεων των
προηγούµενων πράξεων σε συνδυασµό µε τις ως άνω τροποποιήσεις, η πρόταση περιορίζεται
απλώς και µόνο σε κωδικοποίηση του υφιστάµενου κειµένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας
του.

1

Η συµβουλευτική οµάδα εργασίας είχε στη διάθεσή της την αγγλική, γαλλική και γερµανική
έκδοση της πρότασης και εργάστηκε µε βάση την αγγλική έκδοση, που είναι και η
πρωτότυπη έκδοση του υπό συζήτηση κειµένου.
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