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Vážená paní předsedkyně,

dopisem ze dne 12. ledna 2012 jste v souladu s článkem 37 jednacího řádu požádala Výbor 
pro právní záležitosti o stanovisko k vhodnému právnímu základu pro přijetí návrhu směrnice 
Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB).

Komise předložila návrh na základě článku 115 SFEU. Váš požadavek se týká toho, zda lze 
„zahrnout do právního základu rovněž článek 136 SFEU“.

V dopise ze dne 23. ledna 2012 právní služba Parlamentu předložila analýzu této otázky a 
došla k závěru, že není důvod právní základ návrhu měnit doplněním článku 136 SFEU a že 
článek 115 SFEU je správným právním základem.

Obecné souvislosti

I. Návrh

Cílem návrhu je snížit podnikům na vnitřním trhu náklady na dodržování předpisů v oblasti 
daní, a to zavedením společného základu pro zdanění právnických osob. Konkrétně se 
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navrhuje zavést CCCTB jako systém společných pravidel pro výpočet daňového základu 
společností, jež jsou daňovými rezidenty v EU, a poboček společností ze třetích zemí 
umístěných v EU. Systém CCCTB by si mohly zvolit všechny společnosti bez ohledu na 
jejich velikost. U skupin společností je cílem CCCTB poskytnout jednotný soubor daňových 
předpisů v celé Unii, aby mohly společnosti jednat jen s jednou daňovou správou. Tento 
návrh obsahuje úplný soubor pravidel pro zdanění společností. Společnost, která si zvolila 
CCCTB, přestane ve všech záležitostech upravených společnými pravidly podléhat 
vnitrostátní dani z příjmů právnických osob.

II. Předmětné právní základy

1. Právní základ návrhu Komise

Návrh Komise je založen na článku 115 SFEU, který zní:

„Článek 115

Aniž je dotčen článek 114, Rada zvláštním legislativním postupem a po konzultaci                   
s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijímá 
směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států, které mají přímý vliv   
na vytváření nebo fungování vnitřního trhu.“

Výběr právního základu Komise vysvětluje v důvodové zprávě následovně:

„Právní předpisy o přímém zdanění spadají do působnosti článku 115 Smlouvy o fungování 
EU (SFEU). Uvedené ustanovení stanoví, že právní opatření týkající se sbližování předpisů 
podle tohoto článku mají mít právní formu směrnice.“

2. Navržená změna právního základu
Jménem výboru ECON jste požádala Výbor pro právní záležitosti o stanovisko ve věci 
doplnění článku 136 SFEU jako právního základu na základě následujících úvah: „Není-li 
možné celoevropské uplatnění CCCTB u všech 27 členských států, existují dvě možnosti, jak 
postupovat v rámci užší skupiny členských států:
– řádná posílená spolupráce podle SFEU nebo
– opatření týkající se členských států, jejichž měnou je euro, na základě článku 136 SFEU.“

Změna, která mění právní základ podle tohoto odůvodnění, byla předložena ve výboru ECON 
(pozměňovací návrh 15).

Článek 136 SFEU zní takto:

„Článek 136

1. K zajištění řádného fungování hospodářské a měnové unie a v souladu s příslušnými 
ustanoveními Smluv přijme Rada některým z příslušných postupů uvedených v článcích 121 
a 126, s výjimkou postupu podle čl. 126 odst. 14, opatření týkající se členských států, jejichž 
měnou je euro:

a) k posílení koordinace jejich rozpočtové kázně a dohledu nad ní;
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b) k vypracování směrů hospodářské politiky pro tyto státy, přičemž se dbá na to, aby byly 
slučitelné se směry přijímanými pro celou Unii a byl nad nimi zajištěn dohled;

2. Na hlasování o opatřeních podle odstavce 1 se podílejí pouze členové Rady zastupující 
členské státy, jejichž měnou je euro.

Kvalifikovaná většina uvedených členů je vymezena podle čl. 238 odst. 3 písm. a).“

Článek 121 SFEU obsahuje ustanovení o koordinaci hospodářských politik mezi členskými 
státy a článek 126 SFEU stanoví postup v případech nadměrného schodku veřejných financí.

III. Analýza

Některé principy vycházejí z judikatury Soudního dvora, pokud jde o volbu právního základu. 
Za prvé má výběr správného právního základu ústavní význam1, a to s ohledem na dopady 
právního základu z hlediska věcné příslušnosti a postupu. Za druhé, podle čl. 13 odst. 2 
Smlouvy o EU každý orgán jedná v mezích působnosti svěřené mu Smlouvou2. Za třetí, podle 
judikatury Soudního dvora, se „volba právního základu aktu Společenství (...) musí zakládat 
na objektivních skutečnostech, které mohou být předmětem soudního přezkumu, mezi které 
patří zejména účel a obsah aktu3“. A konečně, pokud jde o více právních základů, kdy má akt 
několik současných cílů nebo součástí, jež jsou mezi sebou nerozlučitelně propojeny, aniž by 
jedna z nich byla druhořadá a vedlejší ve vztahu k ostatním, musí být akt založen na několika 
relevantních ustanoveních Smlouvy4. Nicméně použití dvojího právního základu je 
vyloučeno, pokud jsou postupy stanovené pro každý z těchto základů neslučitelné nebo pokud 
by kumulace právních základů mohla poškodit práva Parlamentu5.

Obecným cílem dotyčného návrhu je „řešit problém fiskálních ustanovení, jež na jednotném 
trhu omezují růst6“. Jeho rozsah je definován v článku 1 takto: „Tato směrnice zavádí systém 
společného základu daně pro zdaňování některých společností a skupin společností a stanoví 
pravidla týkající se výpočtu a používání tohoto základu.“

SFEU obsahuje dva právní základy pro „sbližování právních a správních předpisů“
členských států v rámci vnitřního trhu: Článek 114 SFEU se vztahuje na případy, kdy je cílem 
„vytváření a fungování vnitřního trhu“, a článek 115 se týká případů, kdy dotyčná opatření 
„mají přímý vliv na vytváření a fungování vnitřního trhu“. Čl. 114 odst. 1 SFEU stanoví, že 
Rada a Evropský parlament přijmou „jakékoli opatření“ v souladu s řádným legislativním 
postupem, který vyžaduje kvalifikovanou většinu v Radě; podle článku 115 SFEU má Rada 
přijímat směrnice jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem. V praxi je článek 
115 důležitý především v oblastech, které čl. 114 odst. 2 vylučuje z uplatnění čl. 114 odst. 1. 
Jedno z těchto vyloučení se týká „daňových předpisů“. To ukazuje, že článek 115 je 
vhodným právním základem, který se má pro navrhované opatření zvolit.

                                               
1 Stanovisko 2/00, Cartagenský protokol [2001] Sb. rozh. I-9713, bod 5; věc C-370/07 Komise v. Rada, bod 46-
49; stanovisko 1/08, Všeobecná dohoda o obchodu se službami [2009] Sb. rozh. I-11129, bod 110.
2 Věc C-403/05 Parlament v. Komise [2007] Sb. rozh. I-9045, bod 49 a zde citovaná judikatura.
3 Nejnověji viz věc C-411/06 Komise v. Parlament a Rada [2009] Sb. rozh. I-7585.
4 Věc C-165/87 Komise v. Rada [1988] Sb. rozh. 5545, bod 11; věc C-178/03 Komise v. Evropský parlament a 
Rada [2006] Sb. rozh. I-107, bod 43-56.
5 Věc C-178/03 Komise v. Evropský parlament a Rada [2006] Sb. rozh. I-207, bod 57.
6 Důvodová zpráva, str. 1.
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Pokud jde o otázku, zda se má článek 136 SFEU zahrnout jako právní základ, je nutno 
poznamenat, že by musela být použita kritéria pro více právních základů, tj. musel by být 
identifikován druhý cíl nebo druhá součást podle článku 136 SFEU, který/á je nerozlučitelně 
propojen/a s cílem prvním a má stejnou hodnotu. Návrh neobsahuje žádná opatření týkající se 
členských států, jejichž měnou je euro, k zajištění řádného fungování hospodářské a měnové 
unie. Navíc jsou postupy uvedené v článku 121 a 126 SFEU zcela odlišné, a tedy neslučitelné 
s postupem konzultace, v jehož rámci byl dotyčný akt navržen.

Výbor pro právní záležitosti se touto otázkou zabýval na své schůzi dne 26. ledna 2012. Na 
této schůzi se v souladu s výše uvedeným rozhodl – a to 22 hlasy pro, přičemž jeden člen se 
zdržel hlasování1 – doporučit, že vhodným právním základem pro návrh směrnice Rady         
o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob by měl být článek 115 
SFEU a že článek 136 SFEU by jako právní základ neměl být zahrnut.

S pozdravem

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Závěrečného hlasování se zúčastnili tito členové výboru: Klaus-Heiner Lehne (předseda), Raffaele Baldassarre 
(místopředseda), Evelyn Regner (místopředsedkyně), Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Eva Ortiz 
Vilella, Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, 
Dimitar Stoyanov, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Dagmar Roth-Behrendt, Jan Philipp 
Albrecht, Eva Lichtenberger.


