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PR_CNS_Codification

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de gemeenschappelijke 
fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en 
aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de 
verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een 
andere lidstaat (gecodificeerde versie)
(COM(2008)0492 – C6-0336/2008 – 2008/0158(CNS))

(Raadplegingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2008)0492),

– gelet op artikel 94 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 
geraadpleegd (C6-0336/2008),

– gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde 
werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten1,

– gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0511/2008),

A. overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie uitsluitend een 
codificatie van de bestaande teksten inhoudt, zonder enige inhoudelijke wijziging,

1. gaat akkoord met het voorstel van de Commissie zoals dit is aangepast aan de 
aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

1 PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.
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BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

ADVIESGROEP VAN DE
JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 31 oktober 2008

ADVIES

AAN HET EUROPEES PARLEMENT
DE RAAD
DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de gemeenschappelijke fiscale 
regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en 
aandelenruil met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de 
verplaatsing van de statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een 
andere lidstaat (gecodificeerde versie)
COM(2008)0492 van 29.7.2008 – 2008/0158(CNS)

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde 
werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten, inzonderheid punt 4 daarvan, is de 
adviesgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de juridische diensten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie op 8 september 2008 bijeengekomen om onder meer 
bovengenoemd Commissievoorstel te behandelen.

Bij de behandeling1 van het voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot codificatie van 
Richtlijn 90/434/EG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale 
regeling voor fusies, splitsingen, gedeeltelijke splitsingen, inbreng van activa en aandelenruil 
met betrekking tot vennootschappen uit verschillende lidstaten en voor de verplaatsing van de 
statutaire zetel van een SE of een SCE van een lidstaat naar een andere lidstaat heeft de 
adviesgroep in onderlinge overeenstemming het volgende geconstateerd:

1) In overweging 11 moet de eerste zin (luidende "Het besluit van een SE of een SCE om het 
bedrijf te reorganiseren door de statutaire zetel te verplaatsen, mag niet onnodig worden 
belemmerd door fiscale obstakels" in de tekst van het voorstel) vervangen worden door de 
volgende zin: "Het besluit van een SE of een SCE om het bedrijf te reorganiseren door de 
statutaire zetel te verplaatsen, mag niet worden belemmerd door discriminerende 
belastingregels of beperkingen, nadelen of verstoringen als gevolg van nationale 

1 De adviesgroep beschikte over 22 taalversies van het voorstel en heeft de Franse versie, die ook de originele 
versie van het werkdocument was, als uitgangspunt genomen. 
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belastingwetgeving die in strijd is met het Gemeenschapsrecht".

2) In punt m van bijlage I moet het Griekse woord "εταιρείες" tussen aanpassingstekens 
worden geplaatst.

Bijgevolg heeft de adviesgroep bij de behandeling van het bovengenoemde voorstel in 
onderlinge overeenstemming geconstateerd dat het voorstel zich inderdaad beperkt tot een 
loutere codificatie, zonder inhoudelijke wijziging van de besluiten waarop het betrekking 
heeft.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Juridisch adviseur Juridisch adviseur Waarnemend directeur-generaal
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