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Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zalecenia 
dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Konwencji z dnia 23 lipca 
1990 r. dotyczącej eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków 

przedsiębiorstw powiązanych (COM(2007)0839 — C6-0028/2008 — 2007/0283(CNS)) 

(2009/C 286 E/30) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając zalecenie Komisji przedstawione Radzie (COM(2007)0839), 

— uwzględniając art. 3 ust. 4 Aktu przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0028/2008), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0194/2008), 

1. zatwierdza po poprawkach zalecenie Komisji; 

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia zmian do 
tekstu przyjętego przez Parlament; 

3. zwraca się do Rady, by przy podejmowaniu decyzji dotyczącej terminu wdrożenia Konwencji z dnia 
23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków 
przedsiębiorstw powiązanych wzięła pod uwagę troskę Parlamentu o zminimalizowanie obciążania podat
ników; 

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do zalecenia Komisji; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak 
również rządom Republiki Bułgarii, Rumuni oraz innych państw członkowskich. 

TEKST PROPONOWANY 
PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 
Zalecenie w sprawie decyzji 

Artykuł 3 

Konwencja Arbitrażowa, zmieniona Protokołem z dnia 25 maja 
1999 r., konwencjami z dnia 21 grudnia 1995 r. i z dnia 
8 grudnia 2004 r. oraz niniejszą decyzją, wchodzi w życie 
pomiędzy Bułgarią, Rumunią a pozostałymi państwami człon
kowskimi, w odniesieniu do których Konwencja Arbitrażowa 
jest w mocy, z dniem 1 stycznia 2007 r. Konwencja Arbitra 
żowa wchodzi w życie między Bułgarią, Rumunią a każdym 
z pozostałych państw członkowskich w dniu, w którym 
Konwencja Arbitrażowa wchodzi w życie w odniesieniu do 
danego państwa członkowskiego. 

Konwencja Arbitrażowa, zmieniona Protokołem z dnia 25 maja 
1999 r., konwencjami z dnia 21 grudnia 1995 r. i z dnia 
8 grudnia 2004 r. oraz niniejszą decyzją, wchodzi w życie 
pomiędzy Bułgarią, Rumunią a pozostałymi państwami człon
kowskimi, w odniesieniu do których Konwencja Arbitrażowa 
jest w mocy, dzień po opublikowaniu niniejszej decyzji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Konwencja Arbit
rażowa wchodzi w życie między Bułgarią, Rumunią a każdym 
z pozostałych państw członkowskich w dniu, w którym 
Konwencja Arbitrażowa wchodzi w życie w odniesieniu do 
danego państwa członkowskiego.
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Wtorek, 17 czerwca 2008 r.


