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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ 

Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Ιρλανδικής Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με την 

πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 

εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) 

 (COM(2016)683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 

εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι το 

εν λόγω σχέδιο πράξης δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας. 

Η Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη επί 

της προαναφερθείσας πρότασης οδηγίας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της αρχής της 

επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΚΕΒΦΕ) – COM(2016)683 ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – COM(2016)685. 

 

Η Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το παρόν ψήφισμα στη συνεδρίασή της στις 

15 Δεκεμβρίου 2016. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Ιρλανδικής Βουλής των Αντιπροσώπων 

 

 

 

 

Διαβιβάζεται στον:  Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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Η Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων: 

 

(1) επισημαίνει τη συμφωνηθείσα έκθεση της Κοινής Επιτροπής Οικονομικών, Δημόσιων 

Δαπανών και Μεταρρύθμισης και του Πρωθυπουργού δυνάμει του άρθρου 114 του 

κανονισμού της επί των προτάσεων οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη 

βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) – COM(2016)683 και οδηγίας του Συμβουλίου 

για την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών – COM(2016)685 οι οποίες υποβλήθηκαν 

στην Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων στις 14 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα το 

άρθρο 114 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού της· 

 

(2) έχοντας υπόψη την προαναφερθείσα έκθεση και ασκώντας τα καθήκοντά της βάσει του 

άρθρου 7 παράγραφος 3 του νόμου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union 

Act) του 2009, θεωρεί ότι οι προτάσεις οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή 

ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) – COM(2016)683 και οδηγίας του 

Συμβουλίου για την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών – COM(2016)685 δεν συνάδουν 

με την αρχή της επικουρικότητας για τους λόγους που εκτίθενται στην παράγραφο 3 της 

έκθεσης· και 

 

(3) επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 4 του κανονισμού της, 

αποστέλλεται αντίγραφο του παρόντος ψηφίσματος, συνοδευόμενο από την 

αιτιολογημένη γνώμη και την προαναφερθείσα έκθεση, στους Προέδρους του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. 
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Ιρλανδικό Κοινοβούλιο 

 

Κοινή Επιτροπή Οικονομικών, Δημόσιων Δαπανών και Μεταρρύθμισης και του 

Πρωθυπουργού 

 

COM (2016) 683 & COM (2016) 685 

 

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 

εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή βάση 

φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ) 

 

Δεκέμβριος 2016 

 

 

 

 

32FPERT002 
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ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

 

Έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 114 του κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων και 

του άρθρου 107 του κανονισμού της Γερουσίας σχετικά με τις προτάσεις COM (2016) 

683 & COM (2016) 685 – Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη 

βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την 

κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ). 

 

1.  Εισαγωγή 

 

1.1  Η αρχή της επικουρικότητας ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ως εξής: 

 

«Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, στους τομείς οι οποίοι δεν υπάγονται 

στην αποκλειστική της αρμοδιότητα, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο εφόσον και κατά τον 

βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς 

από τα κράτη μέλη, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, 

μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, 

να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης». 

 

Το άρθρο 5 παράγραφος 3 παρέχει επίσης ειδική αρμοδιότητα στα εθνικά κοινοβούλια 

να διασφαλίζουν ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ εφαρμόζουν την αρχή σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. 

 

1.2 Ο έλεγχος που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 ΣΕΕ είναι, στην πραγματικότητα, 

μια άσκηση «συγκριτικής αποτελεσματικότητας», η οποία περιλαμβάνει έναν έλεγχο 

«αναγκαιότητας» και έναν έλεγχο «μεγαλύτερων οφελών»: 

 

i) Αναγκαιότητα – Είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης από την ΕΕ για την 

επίτευξη του στόχου της πρότασης; Μπορεί ο στόχος της πρότασης να επιτευχθεί 

μόνο, ή να επιτευχθεί σε επαρκή βαθμό, μέσω της ανάληψης δράσης από την ΕΕ; 

 

ii) Μεγαλύτερα οφέλη – Πρόκειται ο στόχος να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο ΕΕ – 

δηλαδή, θα παράσχει η δράση της ΕΕ μεγαλύτερα οφέλη σε σύγκριση με τη 

δράση σε επίπεδο κρατών μελών; 

 

1.3 Προκειμένου να παρέχεται βοήθεια στα εθνικά κοινοβούλια κατά την αξιολόγηση της 

τήρησης της αρχής της επικουρικότητας, το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου 2 προβλέπει 

ρητά ότι 

 

 «Κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης πρέπει να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη έκθεση 

βάσει της οποίας μπορεί να κριθεί η τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιέχει στοιχεία εκτίμησης των 

δημοσιονομικών επιπτώσεων της πράξης καθώς και, εφόσον πρόκειται για οδηγία, 

των συνεπειών της ως προς τις ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοσθούν από τα κράτη 
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μέλη...»  

 

1.4 Επομένως, κάθε νέο σχέδιο νομοθετικής πράξης 

 

 • πρέπει να υποστηρίζεται από μια επαρκώς «εμπεριστατωμένη έκθεση» ώστε να είναι 

δυνατόν να κρίνουν τα εθνικά κοινοβούλια εάν τηρεί την αρχή της επικουρικότητας 

  

 • πρέπει να πληροί σαφώς τα κριτήρια του ελέγχου αναγκαιότητας καθώς και του 

ελέγχου μεγαλύτερων οφελών 

 • πρέπει, σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 

5 παράγραφος 2 ΣΕΕ, να δείχνει ότι η Ένωση ενεργεί «μόνον εντός των ορίων των 

αρμοδιοτήτων που της απονέμουν τα κράτη μέλη με τις Συνθήκες για την επίτευξη των 

στόχων που οι Συνθήκες αυτές ορίζουν.» 

 

2. Έλεγχος από την Κοινή Επιτροπή Οικονομικών, Δημόσιων Δαπανών και 

Μεταρρύθμισης και του Πρωθυπουργού 

 

Η κοινή επιτροπή (εφεξής καλούμενη «επιτροπή») έλεγξε την παρούσα πρόταση σε τρεις 

συνεδριάσεις στις 1 Δεκεμβρίου 2016, 6 Δεκεμβρίου 2016 και 13 Δεκεμβρίου 2016. 

 

2.1  Στη συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου, η Επιτροπή συμφώνησε ότι οι προτάσεις 

COM(2016)683 και COM(2016)685 εξασφάλιζαν τον περαιτέρω έλεγχο και 

συμφώνησε να καλέσει στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας 

Δημοσίων Εσόδων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μια συνεδρίαση της επιτροπής 

για να συζητήσουν περαιτέρω και να ενημερωθούν σχετικά με τα τεχνικά ζητήματα των 

προτάσεων. Η επιτροπή συμφώνησε επίσης να καλέσει ενδιαφερόμενα 

μέρη/εμπειρογνώμονες για να συζητήσουν τις ευρύτερες επιπτώσεις των προτάσεων 

στη δομή φορολογίας εταιρειών της Ιρλανδίας. 

 

2.2 Σχετικοί μάρτυρες παρέστησαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής στις 6 και 13 

Δεκεμβρίου. Μετά την εξέταση αυτών των ζητημάτων, η επιτροπή εξέδωσε 

αιτιολογημένη γνώμη επί της πρότασης στη συνεδρίασή της στις 14 Δεκεμβρίου. 

 

3.  Γνώμη της κοινής επιτροπής 

 

Η επιτροπή έλαβε ιδιαιτέρως υπόψη τις διατάξεις της Συνθήκης και εκφράζει την άποψη ότι η 

πρόταση δεν συμμορφώνεται με την αρχή της επικουρικότητας. Οι λόγοι εκτίθενται στις 

παρακάτω παραγράφους: 

 

3.1 Η επιτροπή θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκπλήρωσε επαρκώς τις 

διαδικαστικές απαιτήσεις (που περιέχονται στο πρωτόκολλο 2 άρθρο 5) να παράσχει 

εμπεριστατωμένη έκθεση με επαρκείς ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες, ώστε να 

επιτραπεί στα εθνικά κοινοβούλια να αξιολογήσουν πλήρως όλες τις επιπτώσεις σε μια 

διασυνοριακή πρόταση αυτού του είδους. Η επιτροπή αναγνωρίζει τη δημοσίευση 

αξιολόγησης από τις υπηρεσίες, αλλά εκφράζει τον προβληματισμό της σχετικά με τη 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της καθαρής μείωσης στα 

έσοδα από τη φορολογία εταιρειών για την Ιρλανδία σε ποσοστό 1,4% του ΑΕγχΠ. 

Δεδομένου ότι δεν έχει υπάρξει λεπτομερής ανάλυση και ότι η μελέτη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής δεν περιλαμβάνει στοιχεία για τις πωλήσεις ανά προορισμό, η επιτροπή 
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θεωρεί ότι το ποσοστό 1,4% υποτιμά τον πραγματικό αντίκτυπο αυτών των προτάσεων 

στα έσοδα από τη φορολογία εταιρειών. 

 

3.2 Αντιστοίχως, η επιτροπή επισημαίνει ότι η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής δείχνει 

ότι η ΚΕΒΦΕ δύναται να αυξήσει την ανάπτυξη στην ΕΕ κατά ποσοστό έως 1,2%. 

Ωστόσο, η επιτροπή επισημαίνει επίσης ότι η εκτίμηση επιπτώσεων δεν αναφέρεται 

στον αντίκτυπο της ΚΕΒΦΕ στα επιμέρους κράτη μέλη. Η επιτροπή θεωρεί επίσης ότι 

οι προτάσεις θα επηρεάσουν δυσανάλογα τις μικρότερες ανοικτές οικονομίες 

ορισμένων κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας. 

 

3.3 Η επιτροπή πιστεύει ιδιαιτέρως ότι οι επιπτώσεις της πρότασης εμπίπτουν γενικότερα 

στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής και επομένως το θέμα αυτό εμπίπτει στην εθνική 

δικαιοδοσία. 

 

3.4 Η επιτροπή πιστεύει ότι οι προτάσεις επηρεάζουν άμεσα τους κυρίαρχους 

φορολογικούς συντελεστές που εφαρμόζονται σήμερα στα κράτη μέλη και επίσης την 

ικανότητα των κρατών μελών να καθορίζουν φορολογικούς συντελεστές στο μέλλον, 

διαδικασία που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

 

3.5 Επίσης, η πρόθεση να θεσπιστεί ενιαίος συντελεστής στο πλαίσιο της πρότασης 

ενοποίησης θα οδηγήσει ουσιαστικά στην κατάργηση δύο συντελεστών που 

εφαρμόζονται σήμερα στην Ιρλανδία – του συντελεστή φόρου μη εμπορικής 

δραστηριότητας 25% και του συντελεστή φόρου υπεραξίας κεφαλαίου 33%. Η 

επιτροπή πιστεύει ότι ο αντίκτυπος του ενιαίου φορολογικού συντελεστή θα πρέπει να 

εκφραστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια, καθώς αυτή η συνέπεια κατέστη εμφανής κατά τις 

συνεδριάσεις της επιτροπής. Ειπώθηκε κατά την εξέταση από την επιτροπή ότι η 

Ιρλανδία θα μπορούσε ενδεχομένως να απολέσει περισσότερα από 450 εκατομμύρια 

ευρώ λόγω της κατάργησης του συστήματος των δύο συντελεστών. 

 

3.6 Η επιτροπή θεωρεί ότι οι προτάσεις εκχωρούν την αρμοδιότητα για ένα στοιχείο 

φορολογικής πολιτικής από τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρίς να 

ορίζονται ξεκάθαρα οφέλη που δεν υπάρχουν ήδη δυνάμει της οδηγίας κατά της 

φοροαποφυγής που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2016. 

 

3.7 Όσον αφορά τη δημιουργία μιας ενιαίας βάσης, η επιτροπή πιστεύει ότι αυτό θα 

οδηγήσει ουσιαστικά στη μείωση της φορολογικής βάσης που υπάρχει σήμερα στην 

Ιρλανδία. Συνεπώς, η επιτροπή πιστεύει ότι τα φορολογικά έσοδα θα μειωθούν 

σημαντικά, γεγονός που θα επηρεάζει με τη σειρά του αρνητικά το δημόσιο ταμείο της 

Ιρλανδίας και την ικανότητα χρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών. 

 

3.8 Η επιτροπή θεωρεί ότι, παρά το γεγονός ότι ορισμένες μικρότερες εταιρείες μπορεί να 

επιλέξουν να υπαχθούν στο νέο καθεστώς ΚΕΒΦΕ, οι προτάσεις προβλέπουν δύο 

διαφορετικά φορολογικά συστήματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα. Η εν λόγω 

προσέγγιση αυξάνει την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος. Συνεπώς, η 

επιτροπή θεωρεί ότι οι προτάσεις, όπως έχουν δημοσιευτεί, ενδέχεται να μην 

εκπληρώνουν τους δηλωθέντες στόχους της μείωσης της διοικητικής επιβάρυνσης και 

του εξορθολογισμού του φορολογικού συστήματος. 

 

3.9 Την επιτροπή προβληματίζει επίσης το γεγονός ότι οι προτάσεις ενδέχεται να είναι 
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αντιπαραγωγικές όσον αφορά τις συνεχείς πρωτοβουλίες που αναπτύσσει ο ΟΟΣΑ 

μέσω της πρωτοβουλίας του για τη διάβρωση της βάσης και τη μεταφορά των κερδών 

(BEPS). Η Ιρλανδία έχει συμβάλει ενεργά και έχει συνεργαστεί με τον ΟΟΣΑ σε 

διάφορες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Η επιτροπή πιστεύει ότι θα πρέπει να δοθεί 

αρκετός χρόνος για την υλοποίηση των διαφόρων δράσεων για τη διάβρωση της βάσης 

και τη μεταφορά των κερδών και να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια επανεξέταση το 

2020. 

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι σκοπός της πρότασης για την ΚΕΒΦΕ είναι η εξάλειψη των 

μεταβιβαστικών τιμολογήσεων εντός της ΕΕ. Ωστόσο, η επιτροπή είναι της γνώμης ότι 

θα συνεχίσουν να υπάρχουν μεταβιβαστικές τιμολογήσεις σχετικά με δραστηριότητες 

εκτός της ΕΕ. Ο ΟΟΣΑ και οι πρωτοβουλίες για τη διάβρωση της βάσης και τη 

μεταφορά των κερδών έχουν επιδιώξει την υλοποίηση πολυμερών μεταρρυθμίσεων οι 

οποίες λαμβάνουν υπόψη το παγκόσμιο φορολογικό περιβάλλον. Η επιτροπή θεωρεί ότι 

οι παρούσες προτάσεις δύνανται να υπονομεύσουν τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες για 

τη διάβρωση της βάσης και τη μεταφορά των κερδών και είναι, επομένως, περιττές στο 

πλαίσιο υφιστάμενων μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνουν την εφαρμογή αρχών του 

ελεύθερου ανταγωνισμού στις μεταβιβαστικές τιμολογήσεις. 

 

3.10 Η επιτροπή θεωρεί ότι είναι πιθανόν να απολεσθεί σημαντική νομολογία και 

εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση της φορολογίας στην Ιρλανδία, εάν θεσπιστεί η 

ΚΕΒΦΕ. Η επιτροπή θεωρεί ότι η θέσπιση ενός ολόκληρου νέου συστήματος μπορεί να 

περιπλέξει το φορολογικό περιβάλλον στην Ιρλανδία, το οποίο κατά γενική ομολογία 

χαρακτηρίζεται σήμερα από διαφάνεια και προσβασιμότητα. Η επιτροπή εκφράζει την 

ανησυχία της ότι η απώλεια της εν λόγω εμπειρογνωμοσύνης που έχει αναπτυχθεί και 

των θεμελιωδών δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί με την πάροδο του χρόνου 

θα είναι αντιπαραγωγική και μπορεί μάλιστα να προκαλέσει σύγχυση και αβεβαιότητα 

για τις επιχειρήσεις. 

 

3.11 Η επιτροπή είναι της γνώμης ότι οι τρεις παράγοντες που συνθέτουν τον μαθηματικό 

τύπο κατανομής σύμφωνα με το στοιχείο ενοποίησης της πρότασης φαίνεται να είναι 

αυθαίρετοι. Επιπλέον, ο μαθηματικός τύπος κατανομής αγνοεί την ύπαρξη «άυλων 

περιουσιακών στοιχείων» τα οποία, σε ένα συνεχώς πιο ψηφιοποιημένο περιβάλλον, 

αντιπροσωπεύουν ένα διαρκώς αυξανόμενο μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων των 

εταιρειών. Η κατανομή πάντα με βάση τις πωλήσεις σημαίνει ότι οι μεγαλύτερες χώρες 

που έχουν μεγαλύτερο πληθυσμό και μεγαλύτερη βάση πελατών θα εισπράττουν πολύ 

περισσότερα φορολογικά έσοδα σε σύγκριση με μικρότερα κράτη αποκλειστικά με 

βάση την κλίμακα. 

 

3.12 Η επιτροπή θεωρεί επίσης ότι ο μαθηματικός τύπος για τον επιμερισμό των κερδών που 

ορίζεται στην ΚΕΒΦΕ δεν είναι πιθανό να άρει την ικανότητα φορολογικού 

σχεδιασμού σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι οι υπάρχοντες κανόνες σχετικά με τις 

μεταβιβαστικές τιμολογήσεις. 

 

3.13 Η επιτροπή εκφράζει τον προβληματισμό της σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο των 

εθνικών δικαστηρίων που καλούνται να αποφανθούν επί φορολογικών θεμάτων σε 

εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με την ΚΕΒΦΕ, σκοπός είναι οι φορολογικές υποθέσεις και 

διαφωνίες να εκδικάζονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτροπή 

πιστεύει ότι οι ιρλανδοί πολίτες πρέπει να έχουν δικαίωμα να διατηρήσουν τα 
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υφιστάμενα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο ιρλανδικό δίκαιο σχετικά με την 

πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες/αποφάσεις επί φορολογικών θεμάτων εθνικής 

σημασίας. 

 

3.14 Η επιτροπή αμφισβητεί το σκεπτικό ότι «η ΚΕΒΦΕ θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες 

επενδύσεις και ανάπτυξη στην Ευρώπη». Η επιτροπή πιστεύει ότι μικρότερες εταιρείες 

δύνανται να αξιοποιήσουν τις αυξημένες εκπτώσεις και δαπάνες δυνάμει της κοινής 

βάσης για να μειώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις. Αντιστοίχως, οι μεγαλύτερες 

εταιρείες μπορεί να αναθεωρήσουν τα χαρτοφυλάκια επενδύσεών τους στην Ευρώπη, 

γεγονός που θα μπορούσε με τη σειρά του να προκαλέσει μείωση των εισερχόμενων 

επενδύσεων και να καταστήσει ενδεχομένως την Ευρώπη λιγότερο ελκυστικό 

προορισμό για επενδύσεις και λιγότερο ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά. 

 

3.15 Η επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι τα παραπάνω σημεία, εν συνόλω, καταδεικνύουν 

σαφώς ότι οι προτεινόμενες οδηγίες παραβιάζουν την αρχή της επικουρικότητας.  

 

4.  Σύσταση της ειδικής επιτροπής 

 

Η επιτροπή ενέκρινε την παρούσα έκθεση δυνάμει του άρθρου 114 του κανονισμού της 

Ιρλανδικής Βουλής των Αντιπροσώπων και 

του άρθρου 107 του κανονισμού της Ιρλανδικής Γερουσίας στις 14 Δεκεμβρίου 2016. 

 

Η επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα των κανονισμών, προτείνει την έγκριση της 

αιτιολογημένης γνώμης που παρατίθεται στο ως άνω σημείο 3 από την Ιρλανδική Βουλή των 

Αντιπροσώπων και την Ιρλανδική Γερουσία. 

 

John McGuinness, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων (T.D.) 

Πρόεδρος 

 

14 Δεκεμβρίου 2016  
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

 

α. Καθήκοντα της επιτροπής – σύμφωνα με τους κανονισμούς [άρθρο 84A του 

κανονισμού της Ιρλανδικής Βουλής των Αντιπροσώπων· άρθρο 70A του κανονισμού της 

Ιρλανδικής Γερουσίας] 

 

(1) Η ειδική επιτροπή εξετάζει και υποβάλλει αναφορά στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

σχετικά με— 

 

α) ζητήματα δαπανών, διοίκησης και πολιτικής ενός ή περισσότερων υπουργείων και 

σχετικών δημόσιων φορέων τα οποία δύναται να επιλέξει η επιτροπή και 

 

β) θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του οικείου υπουργείου 

ή υπουργείων. 

 

(2) Η ειδική επιτροπή που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο του κανονισμού μπορεί 

να επικουρείται από ειδική επιτροπή η οποία διορίζεται από την Ιρλανδική Γερουσία για 

την εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στο παρόν άρθρο, πέραν αυτών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3, και να ενημερώνει σχετικά και τα δύο σώματα του 

Ιρλανδικού Κοινοβουλίου. 

 

(3) Με την επιφύλαξη της γενικότητας της παραγράφου 1, η ειδική επιτροπή που διορίζεται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο του κανονισμού εξετάζει, αναφορικά με το οικείο 

υπουργείο ή υπουργεία,— 

 

α)  σχέδια νόμου, 

 

β) προτάσεις που περιέχονται σε οποιαδήποτε αίτηση, συμπεριλαμβανομένης 

οποιασδήποτε αίτησης κατά την έννοια του άρθρου 187 του κανονισμού, 

 

γ) εκτιμήσεις για δημόσιες υπηρεσίες και 

 

δ) άλλα θέματα 

 

που παραπέμπονται στην ειδική επιτροπή από την Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων 

και 

 

ε) ετήσιες καταστάσεις αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων, της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη χρήση δημοσίων κονδυλίων και 

 

στ) ελέγχους σχέσης κόστους-ωφέλειας και πολιτικών που ενδέχεται να επιλέξει η ειδική 

επιτροπή. 

 

(4) Η κοινή επιτροπή δύναται να εξετάζει τα ακόλουθα θέματα σχετικά με το οικείο 

υπουργείο ή υπουργεία και τους σχετικούς δημόσιους φορείς: 

 

 α) θέματα πολιτικής και διακυβέρνησης για τα οποία είναι επισήμως υπεύθυνος ο 

υπουργός, 
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 β) δημόσιες υποθέσεις τις οποίες διαχειρίζεται το υπουργείο, 

 

 γ) ζητήματα πολιτικής τα οποία ανακύπτουν από τους ελέγχους σχέσης κόστους-

ωφέλειας και πολιτικών που διενεργούνται ή παραγγέλλονται από το υπουργείο, 

 

 δ) κυβερνητική πολιτική και διακυβέρνηση όσον αφορά φορείς υπό την αιγίδα του 

υπουργείου, 

  ε) ζητήματα πολιτικής και διακυβέρνησης σχετικά με φορείς που χρηματοδοτούνται 

πλήρως ή εν μέρει από το κράτος ή που θεσπίζονται ή διορίζονται από ένα μέλος της 

κυβέρνησης ή το Κοινοβούλιο, 

 

 στ) το γενικό καθεστώς ή σχέδια βασικών στοιχείων οποιουδήποτε σχεδίου νόμου, 

 

 ζ) οποιαδήποτε έκθεση, μετά τη θέσπιση, υποβάλλεται σε οποιοδήποτε από τα δύο ή 

και στα δύο σώματα του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου από ένα μέλος της κυβέρνησης ή 

υφυπουργό επί οποιουδήποτε σχεδίου νόμου θεσπίζεται από το Ιρλανδικό 

Κοινοβούλιο, 

 

 η) νομοθετικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων όσων υποβάλλονται στην τελική μορφή 

τους ή ως σχέδια σε οποιοδήποτε από τα δύο ή και στα δύο σώματα του Ιρλανδικού 

Κοινοβουλίου και όσων εκδίδονται σύμφωνα με τους νόμους σχετικά με τις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες (European Communities Acts) του 1972 έως 2009, 

 

 θ) δηλώσεις στρατηγικής που υποβάλλονται ενώπιον οποιουδήποτε από τα δύο ή και 

των δύο σωμάτων του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τον νόμο σχετικά με 

τη διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών (Public Service Management Act) του 1997, 

 

 ι) ετήσιες εκθέσεις ή ετήσιες εκθέσεις και λογαριασμούς που απαιτούνται σύμφωνα με 

τον νόμο και υποβάλλονται ενώπιον οποιουδήποτε από τα δύο ή και των δύο 

σωμάτων του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου, οι οποίοι αφορούν το υπουργείο ή τους 

φορείς που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε), καθώς και τις συνολικές επιδόσεις 

και τα λειτουργικά αποτελέσματα, τις δηλώσεις στρατηγικής και τα εταιρικά σχέδια 

των εν λόγω φορέων και 

 

 ια) οποιαδήποτε άλλα θέματα μπορεί να παραπέμπονται σε αυτή κατά καιρούς από την 

Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

(5) Με την επιφύλαξη της γενικότητας της παραγράφου 1, η κοινή επιτροπή που διορίζεται 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο του κανονισμού εξετάζει, όσον αφορά το οικείο υπουργείο 

ή υπουργεία— 

 

 α) σχέδια νομοθετικών πράξεων της ΕΕ που παραπέμπονται στην ειδική επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 114 του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της 

συμμόρφωσης των εν λόγω πράξεων με την αρχή της επικουρικότητας, 

 

 β) άλλες προτάσεις για νομοθεσία της ΕΕ και σχετικά ζητήματα πολιτικής, 

συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και κατευθυντήριων γραμμών που 

εκπονούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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  ως βάση για τη θέσπιση πιθανών νομοθετικών μέτρων, 

 

 γ) μη νομοθετικά έγγραφα τα οποία δημοσιεύονται από οποιοδήποτε θεσμικό όργανο 

της ΕΕ σχετικά με ζητήματα πολιτικής της ΕΕ και 

 

 δ) θέματα που περιλαμβάνονται προς εξέταση στην ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων 

του σχετικού Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ και το αποτέλεσμα των εν λόγω 

συνεδριάσεων. 

 

(6) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μια ειδική επιτροπή η οποία έχει διοριστεί σύμφωνα με 

το παρόν άρθρο του κανονισμού συνεπικουρείται από ειδική επιτροπή η οποία έχει 

διοριστεί από την Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων, ο πρόεδρος της ειδικής 

επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι επίσης πρόεδρος της κοινής επιτροπής. 

 

(7) Τα ακόλουθα άτομα δύνανται να παρίστανται σε συνεδριάσεις της ειδικής ή κοινής 

επιτροπής που έχει διοριστεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο του κανονισμού για την 

εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στην παράγραφο 5 και δύνανται να 

συμμετέχουν στη διαδικασία χωρίς δικαίωμα ψήφου ή υποβολής αιτημάτων και 

τροποποιήσεων: 

 α)  μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα οποία έχουν εκλεγεί από τις εκλογικές 

περιφέρειες της Ιρλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ιρλανδίας, 

 

 β) μέλη της ιρλανδικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, και 

 

 γ) κατόπιν πρόσκλησης της επιτροπής, άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

(8) Ειδική επιτροπή η οποία έχει διοριστεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο του κανονισμού 

δύναται να εξετάζει, όσον αφορά οποιονδήποτε Διαμεσολαβητή ο οποίος έχει 

επιφορτιστεί με την εποπτεία δημόσιων υπηρεσιών που εμπίπτουν στον τομέα πολιτικής 

του οικείου υπουργείου ή υπουργείων— 

 

 α) αιτήσεις σχετικά με τον διορισμό Διαμεσολαβητή οι οποίες μπορεί να 

παραπέμπονται στην επιτροπή και 

 

 β) εκθέσεις του Διαμεσολαβητή που υποβάλλονται σε οποιοδήποτε από τα δύο ή και 

στα δύο σώματα του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου τις οποίες μπορεί να επιλέγει η 

επιτροπή. 

 

β. Αντικείμενο και πλαίσιο των δραστηριοτήτων των επιτροπών (όπως ορίζονται στους  

κανονισμούς) [άρθρο 84 του κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων· άρθρο 70 του 

κανονισμού της Γερουσίας] 

 

(1) Η κοινή επιτροπή δύναται μόνο να εξετάζει τα θέματα, να συμμετέχει στις 

δραστηριότητες, να ασκεί τις εξουσίες και να εκτελεί τα καθήκοντα που επιτρέπονται 

ρητώς σύμφωνα με τις αποφάσεις παραπομπής σε αυτήν και τους κανονισμούς· και 

 

(2) τα εν λόγω θέματα, δραστηριότητες, εξουσίες και καθήκοντα αφορούν και ανακύπτουν 

μόνο στο πλαίσιο της εκπόνησης έκθεσης προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων και/ή τη 
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Γερουσία. 

 

(3) Η κοινή επιτροπή δεν εξετάζει οποιοδήποτε θέμα το οποίο εξετάζεται ή για το οποίο έχει 

υποβληθεί ειδοποίηση πρότασης για την εξέτασή του από την Επιτροπή Δημόσιων 

Λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 186 του κανονισμού και/ή τον τροποποιητικό νόμο 

σχετικά με τον γενικό ελεγκτή [Comptroller and Auditor General (Amendment) Act] του 

1993· και 

 

(4) οποιοδήποτε θέμα το οποίο εξετάζεται ή για το οποίο έχει υποβληθεί ειδοποίηση 

πρότασης για την εξέτασή του από την Κοινή Επιτροπή Δημόσιων Αιτήσεων κατά την 

άσκηση των καθηκόντων της σύμφωνα με τους κανονισμούς [άρθρο 111Α του 

κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων και άρθρο 104Α του κανονισμού της 

Γερουσίας]. 

 

(5) Η κοινή επιτροπή δεν θα ερευνά στο πλαίσιο δημόσιας συνεδρίασης και δεν θα 

δημοσιεύει εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε θέμα, εφόσον αυτό 

ζητηθεί για συγκεκριμένους λόγους που αναφέρονται εγγράφως, από 

 

α) ένα μέλος της κυβέρνησης ή έναν υφυπουργό ή 

 

β) τον επικεφαλής ενός φορέα ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα ενός υπουργείου ή 

χρηματοδοτείται πλήρως ή εν μέρει από το κράτος ή έχει συσταθεί ή διοριστεί από 

μέλος της κυβέρνησης ή το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο, 

 

υπό την προϋπόθεση ότι ο πρόεδρος μπορεί να προσφύγει κατά οποιουδήποτε εν λόγω 

αιτήματος στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων/ Γερουσίας, η απόφαση του 

οποίου είναι οριστική. 

(6) Όλες οι ειδικές επιτροπές στις οποίες παραπέμπονται σχέδια νόμου πρέπει να μεριμνούν 

ώστε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα να μην συνεδριάζουν περισσότερες από δύο ειδικές 

επιτροπές για την εξέταση ενός σχεδίου νόμου, εκτός εάν η Βουλή των Αντιπροσώπων, 

κατόπιν δέουσας ειδοποίησης από τον πρόεδρο της ειδικής επιτροπής, άρει αυτή την 

οδηγία κατόπιν αιτήματος που υποβάλλεται από τον Πρωθυπουργό σύμφωνα με το 

άρθρο 28 του κανονισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι πρόεδροι των ειδικών 

επιτροπών είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία. 

 


