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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la recomandarea de decizie a Consiliului referitoare la aderarea Croației la 
Convenția din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea 
profiturilor întreprinderilor asociate
(COM(2013)0586 – C7-0381/2013 – 2013/0308(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere recomandarea Comisiei adresată Consiliului (COM(2013)0586),

– având în vedere articolul 3 alineatele (4) și (5) din Actul de aderare a Croației, în 
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0381/2013),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-
0214/2014),

1. aprobă recomandarea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 
îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3. invită Consiliul să țină seama, atunci când decide cu privire la data punerii în aplicare a 
Convenției din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea 
profiturilor întreprinderilor asociate, de preocupările Parlamentului privind necesitatea 
de a reduce la minimum presiunea fiscală asupra contribuabililor;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial recomandarea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și 
guvernelor și parlamentelor naționale ale Croației și celorlalte state membre poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Convenția de arbitraj, astfel cum a fost 
modificată prin Protocolul din 25 mai 

Convenția de arbitraj, astfel cum a fost 
modificată prin Protocolul din 25 mai 
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1999, convențiile din 21 decembrie 1995 și 
8 decembrie 2004, Decizia 2008/492/CE, 
precum și prezenta decizie intră în vigoare 
la XXX [data] între Croația și fiecare dintre 
celelalte state membre ale Uniunii 
Europene.

1999, convențiile din 21 decembrie 1995 și 
8 decembrie 2004, Decizia 2008/492/CE, 
precum și prezenta decizie intră în vigoare 
la ...* între Croația și fiecare dintre 
celelalte state membre ale Uniunii 
Europene.

______________
*A se introduce data din JO: ziua 
următoare datei publicării prezentei 
decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Justificare

Având în vedere experiența legată de deciziile anterioare de modificare a Convenției de 
arbitraj și pentru a risipi orice îndoieli privind posibilul efect retroactiv, se sugerează ca data 
intrării în vigoare a Convenției de arbitraj să nu fie prevăzută prin menționarea unei date 
precise, ci să fie stabilită pentru ziua următoare publicării acestei decizii în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Recomandarea de decizie a Consiliului, propusă de Comisie, se referă la aderarea Croației la 
Convenția 90/436/CEE din 23 iunie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu 
ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (așa-numita „Convenție de arbitraj”), modificată 
de Convenția din 21 decembrie 1995 privind aderarea Austriei, Finlandei și Suediei la 
Convenția de arbitraj, de Protocolul din 25 mai 1999 de modificare a Convenției de arbitraj, 
de Convenția semnată la 8 decembrie 2004 de Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, 
Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia privind aderarea acestor state la 
Convenția de arbitraj și de Decizia Consiliului din 23 iunie 2008 privind aderarea Bulgariei și 
României la Convenția de arbitraj.

Convenția de arbitraj stabilește cadrul juridic pentru eliminarea dublei impuneri în legătură cu 
ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate instituind, inter alia, o procedură de arbitraj care 
le permite întreprinderilor să solicite o revizuire a ajustării profiturilor întreprinderilor 
asociate și mecanisme de soluționare a litigiilor atunci când dubla impunere intervine între 
întreprinderi din state membre diferite. Convenția consolidează, astfel, condițiile de 
desfășurare a activităților transfrontaliere pe piața internă.

Actul de aderare a Croației din 2011 a introdus un sistem simplificat de aderare a Croației la 
Convenția de arbitraj. Conform articolului 3 alineatul (4) din Actul de aderare, Croația aderă 
la Convenție și la toate protocoalele de modificare. În temeiul articolului 3 alineatul (5), 
Consiliul trebuie să adopte o decizie pentru a stabili data la care Convenția de arbitraj intră în 
vigoare pentru Croația și să aducă acestei convenții toate ajustările necesare. În acest sens, 
Consiliul trebuie să acționeze pe baza unei recomandări din partea Comisiei, după consultarea 
Parlamentului European.

Având în vedere că decizia propusă reprezintă punerea în aplicare a unui mandat inclus în 
Tratatul de aderare din 2011, raportorul sprijină pe deplin recomandarea Comisiei și așteaptă 
cu interes finalizarea aderării Croației la Convenția de arbitraj și adoptarea instrumentelor 
aferente în cel mai scurt timp.

Raportorul dorește să evidențieze problema datei de intrare în vigoare a Convenției de arbitraj 
modificate. Textul propus sugerează ca data intrării în vigoare să fie specificată în prezenta 
decizie. 

Având în vedere experiența legată de deciziile anterioare de modificare a Convenției de 
arbitraj și îndoielile exprimate la acel moment, trebuie remarcat faptul că menționarea datei în 
textul deciziei implică riscul ca decizia să producă efecte după data intrării sale în vigoare, 
menționate în Convenția de arbitraj (și anume, stabilirea datei retroactive de intrare în vigoare 
a Convenției de arbitraj).

Pentru a elimina orice îndoieli privind intrarea în vigoare retroactivă, se sugerează ca data 
intrării în vigoare a Convenției de arbitraj să fie stabilită pentru ziua următoare publicării 
acestei decizii în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În ceea ce privește data publicării, și 
anume data începând de la care procedurile prevăzute în Convenția de arbitraj sunt aplicabile, 



PE528.026v02-00 8/9 RR\1024139RO.doc

RO

raportorul, în conformitate cu principiile incluse în Convenția de arbitraj, invită Consiliul, 
atunci când decide cu privire la această dată, să țină seama de timpul de care autoritățile 
competente au nevoie pentru a stabili procedurile corespunzătoare pentru funcționarea eficace 
a convenției.
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