
Bulgáriának és Romániának a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával 
kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezményhez való csatlako- 
zása * 

P6_TA(2008)0278 

Az Európai Parlament 2008. június 17-i jogalkotási állásfoglalása Bulgáriának és Romániának a 
kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló 
1990. július 23-i egyezményhez való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról 

(COM(2007)0839 – C6-0028/2008 – 2007/0283(CNS)) 

(2009/C 286 E/30) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett ajánlására (COM(2007)0839), 

— tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmánya 3. cikkének (4) bekezdésére, amely 
alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0028/2008), 

— tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 

— tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A6-0194/2008), 

1. jóváhagyja a Bizottság ajánlását, annak módosított formájában; 

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el 
kíván térni; 

3. felszólítja a Tanácsot, hogy amikor az 1990. július 23-i, a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával 
kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény alkalmazásának idejéről határoz, vegye 
figyelembe a Parlamentnek az adófizetőkre háruló terhek minimalizálásának szükségességére vonatkozó 
aggodalmait; 

4. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani 
kívánja a Bizottság ajánlását; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bolgár 
Köztársaság, Románia és a tagállamok kormányainak. 

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

1. módosítás 

Határozatra irányuló ajánlás 
3. cikk 

Az 1999. május 25-i jegyzőkönyvvel, az 1995. december 21-i 
és 2004. december 8-i egyezményekkel és az e határozattal 
módosított választottbírósági egyezmény 2007. január 1-jén 
lép hatályba Bulgária, Románia és azon tagállamok között, 
ahol a választottbírósági egyezmény hatályban van. Bulgária, 
Románia és az összes többi tagállam között azon a napon lép 
hatályba, amikor a választottbírósági egyezmény az érintett 
tagállamokban hatályba lép. 

Az 1999. május 25-i jegyzőkönyvvel, az 1995. december 21-i 
és 2004. december 8-i egyezményekkel és az e határozattal 
módosított választottbírósági egyezmény a határozatnak az 
Európai Unió Hivatalos Lapján történő megjelenését követő 
napon lép hatályba Bulgária, Románia és azon tagállamok 
között, ahol a választottbírósági egyezmény hatályban van. 
Bulgária, Románia és az összes többi tagállam között azon a 
napon lép hatályba, amikor a választottbírósági egyezmény az 
érintett tagállamok hatályba lép.
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