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Gerb. Pirmininke,

2012 m. sausio 12 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 37 straipsnio 2 dalį prašydama pateikti savo nuomonę dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) teisinio pagrindo 
tinkamumo.

Komisija kaip pasiūlymo teisinį pagrindą nurodė SESV 115 straipsnį. Jūs prašėte apsvarstyti, 
ar reikėtų įtraukti taip pat ir SESV 136 straipsnį kaip teisinį pagrindą.

2012 m. sausio 23 d. laiške Parlamento Teisės tarnyba išnagrinėjo šį klausimą ir padarė 
išvadą, kad nebūtų pagrįsta iš dalies keisti pasiūlymo teisinį pagrindą pridedant SESV 
136 straipsnį ir kad SESV 115 straipsnis yra tinkamas teisinis pagrindas.

Bendrosios aplinkybės

I. Pasiūlymas

Šiuo pasiūlymu siekiama sumažinti mokesčių srities reikalavimų laikymosi sąnaudas 
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įmonėms vidaus rinkoje nustatant bendros įmonių apmokestinimo bazės sistemą. T. y., šiame 
pasiūlyme numatyta nustatyti BKPMB, kaip bendrų taisyklių sistemą įmonių, kurios ES yra 
rezidentės mokesčio tikslais, ir trečiųjų šalių įmonių, kurios ES turi filialų, mokesčio bazei 
apskaičiuoti. BKPMB būtų pasirenkamoji sistema, kurią galėtų taikyti visos įmonės, 
neatsižvelgiant į jų dydį. Kalbant apie įmonių grupes, BKPMB siekiama nustatyti bendras 
mokesčio taisykles visoje Sąjungoje, kad įmonių grupės turėtų tvarkyti reikalus tik su viena 
mokesčių administracija. Į šį pasiūlymą įtrauktos išsamios įmonių apmokestinimo taisyklės. 
Įmonė, kuri pasirinktų taikyti BKPMB, nebepriklausytų nacionalinei pelno mokesčio 
reguliavimo sistemai visais bendromis taisyklėmis reglamentuojamais klausimais.

II. Svarstomi teisiniai pagrindai

1. Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas

Komisijos pasiūlymas grindžiamas SESV 115 straipsniu, kurio nuostatos išdėstytos toliau:

„115 straipsnis

Nepažeidžiant 104 straipsnio, Taryba, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą ir 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, 
vieningai leidžia direktyvas dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, turinčių tiesioginę 
įtaką vidaus rinkos sukūrimui ar veikimui, suderinimo.“

Komisija teisinio pagrindo pasirinkimą paaiškina aiškinamajame memorandume:

„Tiesioginių mokesčių teisės aktai priskiriami Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
115 straipsniui. Straipsnyje nustatyta, kad pagal tą straipsnį teisinės derinimo priemonės 
nustatomos teisiniu direktyvos pavidalu.“

2. Siūlomas teisinio pagrindo pakeitimas
Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komiteto vardu prašėte Teisės reikalų komiteto 
pateikti nuomonę dėl galimybės kaip teisinį pagrindą papildomai nurodyti SESV 
136 straipsnį. Prašymas buvo pagrįstas šiais argumentais: „Jeigu visos 27 ES valstybės narės 
BKPMB taikyti negali, yra dvi galimybės ją taikyti mažesniam valstybių narių skaičiui:
– vykdant tvirtesnį bendradarbiavimą pagal SESV arba
– įgyvendinant specialias priemones, skirtas valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras, kaip 
numatyta pagal SESV 136 straipsnį.“

ECON komitetas pateikė pakeitimą, kuriame remiantis šiais argumentais siūloma atitinkamai 
pakeisti teisinį pagrindą (15 pakeitimas).

SESV 136 straipsnyje įtvirtintos šios nuostatos:

„136 straipsnis

1. Siekdama prisidėti prie tinkamo Ekonominės ir pinigų sąjungos veikimo, ir pagal 
atitinkamas Sutarčių nuostatas Taryba, vadovaudamasi atitinkama 121 ir 126 straipsniuose 
nustatyta tvarka, išskyrus 126 straipsnio 14 dalyje nustatytą tvarką, patvirtina valstybėms 
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narėms, kurių valiuta yra euro, skirtas priemones, kuriomis siekiama:

a) sustiprinti jų biudžetinės drausmės koordinavimą ir priežiūrą;

b) nustatyti joms taikomas ekonominės politikos gaires užtikrinant jų suderinamumą su visai 
Sąjungai priimtomis gairėmis ir užtikrinti jų priežiūrą.

2. Dėl 1 dalyje nurodytų priemonių balsuoja tik tie Tarybos nariai, kurie atstovauja 
valstybėms narėms, kurių valiuta yra euro.

Kvalifikuota balsų dauguma apibrėžiama pagal 238 straipsnio 3 dalies a punktą.“

SESV 121 straipsnyje pateikiamos nuostatos dėl valstybių narių ekonominės politikos 
koordinavimo, o SESV 126 straipsnyje numatyta procedūra, taikoma perviršinio bendrojo 
šalies biudžeto deficito atveju.

III. Analizė

Remiantis Teisingumo Teismo praktika susiformavo tam tikri teisinio pagrindo pasirinkimo 
principai. Pirma, atsižvelgiant į teisinio pagrindo poveikį esminei kompetencijai ir procedūrai, 
teisingo teisinio pagrindo pasirinkimas yra konstitucinės svarbos klausimas1. Antra, pagal 
ES sutarties 13 straipsnio 2 dalį kiekviena institucija veikia neviršydama Sutartyse jai suteiktų 
įgaliojimų2. Trečia, pagal Teisingumo Teismo praktiką „Bendrijos akto teisinis pagrindas turi 
būti parinktas remiantis objektyviais kriterijais, kuriems būtų galima taikyti teisminę kontrolę 
ir kuriems, be kita ko, priskirtinas teisės akto tikslas ir turinys“3. Galiausiai, galimi keli 
teisiniai pagrindai, t. y. jei teisės aktu tuo pat metu siekiama kelių glaudžiai susijusių tikslų, iš 
kurių nė vienas nėra antraeilis arba netiesioginis kito atžvilgiu, teisės aktas turi būti 
grindžiamas skirtingomis atitinkamomis Sutarties nuostatomis4. Tačiau dvigubu teisiniu 
pagrindu negalima remtis tuomet, kai numatytos teisės aktų priėmimo procedūros pagal 
kiekvieną pagrindą tarpusavyje yra nesuderinamos ir (arba) kai teisinių pagrindų derinys gali 
pažeisti Parlamento teises5.

Bendras šio pasiūlymo tikslas yra „šalinti kai kurias pagrindines mokestines augimo 
bendrojoje rinkoje kliūtis“6. Taikymo sritis apibrėžta 1 straipsnyje: „Šia direktyva nustatoma 
tam tikrų įmonių ir įmonių grupių bendros apmokestinimo bazės sistema ir nustatomos tokios 
bazės apskaičiavimo ir naudojimo taisyklės.“

SESV yra du teisiniai pagrindai dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
vidaus rinka, suderinimo. SESV 114 straipsnis taikytinas tuo atveju, jei tikslas yra „vidaus 
rinkos sukūrimas ir veikimas“, o 115 straipsnis – jei atitinkamos priemonės turi „tiesioginės 
                                               
1 Nuomonė 2/00, Kartachenos protokolas, 2001 m. rink., p. I-9713, 5 punktas. Byla C-370/07, Komisija prieš 
Tarybą, 46-49 punktai; Nuomonė 1/08, Bendrasis susitarimas dėl prekybos paslaugomis, 2009 m. rink. p. I-
11129, 110 punktas.
2 Byla C-403/05 Parlamentas prieš Komisiją, 2007 m. rink., p. I-9045, 49 punktas ir ten nurodyta Teisingumo 
Teismo praktika.
3 Žr. naujausią bylą C-411/06, Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2009 m. rink., p. I-7585.
4 Byla 165/87, Komisija prieš Tarybą, 1988 m. rink., p. 5545, 11 punktas. Byla C-178/03, Nyderlandai prieš 
Europos Parlamentą ir Tarybą, 2006 m. Rink., p. I-107, 43-56 punktai.
5Byla C-178/03, Komisija prieš Europos Parlamentą ir Tarybą, 2006 m. rink., p. I-207, 57 punktas.
6 Aiškinamasis memorandumas, p. 1.
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įtakos vidaus rinkos sukūrimui ar veikimui“. SESV 114 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad 
priemones nustato Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros 
procedūrą, pagal kurią reikalaujama, kad Taryba pritartų kvalifikuota balsų dauguma; Pagal 
SESV 115 straipsnį Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, vieningai leidžia 
direktyvas. Praktikoje 115 straipsnis visų pirma taikomas srityse, kurios pagal 114 straipsnio 
2 dalį neįtrauktos į 114 straipsnio 1 dalies taikymo sritį. Viena iš šių išimčių susijusi su 
„fiskalinėmis nuostatomis“. Tai rodo, kad 115 straipsnis tinkamai pasirinktas kaip siūlomos 
priemonės teisinis pagrindas.

Kalbant apie tai, ar reikėtų įtraukti SESV 136 straipsnį kaip teisinį pagrindą, turėtų būti 
vadovaujamasi kriterijais, taikomais tais atvejais, kai nurodomi keli teisiniai pagrindai, t. y. 
turėtų būti aiškiai siekiama antro glaudžiai susijusio ir lygiaverčio tikslo pagal SESV 
136 straipsnį arba turėtų būti akivaizdus antras glaudžiai susijęs ir lygiavertis komponentas 
pagal šį straipsnį. Vis dėlto į šį pasiūlymą neįtrauktos jokios priemonės, skirtos valstybėms 
narėms, kurių valiuta yra euras, siekiant užtikrinti tinkamą Ekonominės ir pinigų sąjungos 
veikimą. Be to, pagal SESV 121 ir 126 straipsnius taikomos visiškai skirtingos procedūros, 
nesuderinamos su taikinimo procedūra, pagal kurią siūloma priimti šį aktą.

Komitetas minėtąjį klausimą apsvarstė 2012 m. sausio 26 d. posėdyje. Šiame posėdyje 
komitetas nusprendė, 22 nariams balsavus už, vienam susilaikius1, rekomenduoti, kad 
pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 
tinkamas teisinis pagrindas turėtų būti SESV 115 straipsnis ir kad SESV 136 straipsnis 
neturėtų būti įtrauktas kaip teisinis pagrindas.

Pagarbiai

(pasirašyta) Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Raffaele Baldassarre (pirmininko 
pavaduotojas), Evelyn Regner (pirmininko pavaduotoja), 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.


