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Is-Sinjura Sharon Bowles
President
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
BRUSSELL

Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi legali tal-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar bażi 
għat-taxxa korporattiva konsolidata komuni (CCCTB) (COM(2011)0121 – C7 
0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Sinjura President,

Bl-ittra tat-12 ta' Jannar 2012 inti kkonsultajt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali, skont l-
Artikolu 37(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sabiex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar il-bażi legali xierqa 
għall-adozzjoni tal-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar bażi għat-taxxa korporattiva 
konsolidata komuni (CCCTB).

Il-Kummissjoni preżentat il-proposta fuq il-bażi tal-Artikolu 115 tat-TFUE. It-talba tiegħek 
hija dwar jekk għandux jiddaħħal ukoll l-Artikolu 136 tat-TFUE bħala l-bażi legali.

Bl-ittra tat-23 ta' Jannar 2012, is-Servizz Legali tal-Parlament provda analiżi tal-mistoqsija u 
kkonkluda li mhux ġustifikat li tiġi emendata l-bażi legali tal-proposta billi jiżdied l-Artikolu 
136 tat-TFUE, u li l-Artikolu 115 tat-TFUE hu l-bażi legali korretta.

Sfond

I. Il-proposta
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Il-proposta timmira li tnaqqas l-ispejjeż tal-osservanza għall-kumpaniji fis-suq intern fiż-żona 
tat-tassazzjoni billi tistabbilixxi sistema għal bażi komuni għat-taxxa korporattiva. B'mod 
iktar speċifiku, din tipproponi CCCTB bħala sistema ta' regoli komuni għall-kalkolu tal-bażi 
tat-taxxa għall-kumpaniji li huma residenti għat-taxxa fl-UE u għall-fergħat li jinsabu fl-UE 
ta' kumpaniji ta' pajjiżi terzi. Is-CCCTB tkun sistema fakultattiva disponibbli għall-kumpaniji 
kollha jkun xi jkun id-daqs tagħhom. Għall-gruppi tal-kumpaniji s-CCCTB timmira li 
tipprovdi sett uniku ta' regoli fiskali fl-Unjoni, sabiex dawn ikollhom jipproċessaw 
amministrazzjoni waħda biss. Il-proposta preżenti tinkludi sett sħiħ ta' regoli għat-taxxa 
korporattiva. Kumpanija li tagħżel is-CCCTB ma tibqax suġġetta għall-arranġamenti tat-taxxa 
korporattiva nazzjonali fir-rigward tal-kwistjonijiet kollha koperti mir-regoli komuni.

II. Il-bażijiet legali kkonċernati

1. Il-bażi legali għall-proposta tal-Kummissjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni hija msejsa fuq l-Artikolu 115 tat-TFUE, li jgħid kif ġej:

"Artikolu 115

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 114, il-Kunsill għandu, waqt li jaġixxi unanimament 
skond il-proċedura leġislattiva speċjali u wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew u l-
Kumitat Ekonomiku u Soċjali, joħroġ direttivi għall-approssimazzjoni ta' dawk il-liġijiet, 
regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri li direttament jaffettwaw 
l-istabbiliment jew l-operazzjoni tas-suq intern."

L-għażla tal-bażi legali hija spjegata mill-Kummissjoni fil-memorandum ta' spjegattiva kif 
ġej:

"Il-leġiżlazzjoni dwar it-taxxa diretta taqa’ fl-ambitu tal-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-UE (TFEU). Il-klawsola tistipula li l-miżuri legali tal-approssimazzjoni 
skont dak l-artikolu għandhom jingħataw il-forma legali ta’ Direttiva."

2. Il-bidla proposta tal-bażi legali
Inti tlabt, f'isem il-Kumitat ECON, l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar iż-żieda 
tal-Artikolu 136 tat-TFUE bħala bażi legali, fuq il-bażi ta' dan ir-raġunament: "Jekk l-
applikazzjoni obbligatorja tas-CCCTB fis-27 Stat Membru tal-UE kollha mhijiex possibbli, 
hemm żewġ għażliet li jippermettu l-applikazzjoni fuq numru iżgħar ta’ Stati Membri:
- il-kooperazzjoni ordinajra aktar mill-qrib skont it-TFUE, jew
- miżuri speċifiċi għal dawk l-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro, fuq il-bażi tal-
Artikolu 136 tat-TFUE."

Emenda li tbiddel il-bażi legali skont din il-ġustifikazzjoni tressqet fil-Kumitat ECON (l-
Emenda 15).

L-Artikolu 136 tat-TFUE jgħid kif ġej:

"Artikolu 136
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1. Sabiex ikun assigurat il-funzjonament tajjeb ta' l-Unjoni Ekonomika u Monetarja, u skont 
id-dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattati, il-Kunsill għandu, skond il-proċedura rilevanti minn 
fost dawk previsti fl-Artikoli 121 u 126, bl-eċċezzjoni tal-proċedura stabbilita fl-Artikolu 
126(14), jadotta miżuri speċifiċi għal dawk l-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro 
sabiex:

(a) tissaħħaħ il-koordinazzjoni u s-sorveljanza tad-dixxiplina baġitarja tagħhom;

(b) jiġu stabbiliti l-linji gwida ta' politika ekonomika għalihom, waqt li jkun assigurat li dawn 
ikunu kompatibbli ma' dawk adottati għall-Unjoni kollha u li jinżammu taħt sorveljanza.

2. Għal dawk il-miżuri stabbiliti fil-paragrafu 1, għandhom jieħdu sehem fil-votazzjoni biss il-
membri tal-Kunsill li jirrappreżentaw Stati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro.

Il-maġġoranza kwalifikata tal-membri l-oħra tal-Kunsill għandha tiġi dddefinita skont l-
Artikolu 238(3)(a)." 

L-Artikolu 121 tat-TFUE fih dispożizzjonijiet dwar il-koordinazzjoni tal-politiki ekonomiċi 
bejn l-Istati Membri, u l-Artikolu 126 tat-TFUE jistipula l-proċedura li għandha tiġi segwuta 
fil-każi ta' żbilanċ eċċessiv tal-gvernijiet.

III. Analiżi 

Tfaċċaw ċerti prinċipji mill-każistika tal-Qorti fir-rigward tal-għażla tal-bażi legali. L-ewwel 
nett, fid-dawl tal-konsegwenzi tal-bażi legali f’termini ta’ kompetenza sustantiva u l-
proċedura, l-għażla tal-bażi legali korretta hija ta’ importanza kostituzzjonali1. It-tieni nett, 
skont l-Artikolu 13(2) tat-Trattat UE, kull istituzzjoni għandha taġixxi fi ħdan il-limiti tal-
poteri konferiti lilha mit-Trattat2. It-tielet, skont il-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, “l-għażla 
tal-bażi legali ta’ att Komunitarju għandha tiġi bbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu jkunu 
suġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju, fosthom, b’mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att”3. 
Finalment, fir-rigward tal-bażijiet legali multipli, meta miżura jkollha diversi oġġettivi jew 
komponenti komtemporanji li jkunu marbutin ma' xulxin b'mod li ma jinħallx mingħajr ma 
wieħed minnhom ikun sekondarju u indirett mill-ieħor, il-miżura għandha tkun ibbażata fuq 
id-diversi dispożizzjonijiet rilevanti tat-Trattat4. Madankollu, ir-rikors għall-bażi legali doppja 
huwa eskluż meta l-proċeduri previsti għal kull waħda minn dawn il-bażijiet legali huma 
inkompatibbli u/jew meta l-użu konġunt ta' bażijiet legali huwa ta' natura li jista' jippreġudika 
d-drittijiet tal-Parlament5.

L-objettiv ġenerali tal-proposta kkonċernata huwa "li tneħħi xi impedimenti importanti għat-
tkabbir fis-Suq Waħdieni6." Il-kamp ta' applikazzjoni tagħha huwa definit fl-Artikolu 1 kif 
                                               
1 L-Opinjoni 2/00 Il-Protokoll Carthagena [2001] E.C.R. I-9713, il-paragrafu 5; Il-Kawża C-370/07, Il-
Kummissjoni v.  il-Kunsill, il-paragrafi 46-49; L-Opinjoni 1/08, Ftehim ġenerali dwar il-kummerċ fis-servizzi
[2009], ECR I-11129, il-paragrafu 110.
2 Il-Kawża C-403/05, Il-Parlament v. il-Kummissjoni [2007] ECR I-9045, il-paragrafu 49, u l-każistika li hemm 
iċċitata hemmhekk.
3 Irreferi għall-Kawża l-iktar riċenti C-411/06 il-Kummissjoni v. il-Parlament u l-Kunsill [2009] ECR I-7585.
4 Il-Kawża C-165/87, Il-Kummissjoni v.  il-Kunsill [1988] ECR 5545 il-paragrafu 11; Il-Kawża C-178/03, Il-
Kummissjoni v.  il-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2006] ECR I-107, il-paragrafi 43-56.
5Il-Kawża C-178/03, Il-Kummissjoni v. il-Parlament Ewropew u l-Kunsill [2006] ECR I-207, il-paragrafu 57.
6 Memorandum ta' Spjegazzjoni, paġna 1.
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ġej: "Din id-Direttiva tistabbilixxi sistema għal bażi komuni għat-tassazzjoni ta’ ċerti 
kumpaniji u gruppi ta’ kumpaniji u tistipula regoli relatati mal-kalkolazzjoni u l-użu ta’ dik il-
bażi."

It-TFUE fih żewġ bażijiet legali għall-"approssimazzjoni ta' dawk il-liġijiet, regolamenti jew 
dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri" fis-suq intern: L-Artikolu 114 tat-TFUE 
huwa applikabbli meta l-objettiv ikun "l-istabbiliment u l-operazzjoni tas-suq intern", u l-
Artikolu 115 meta l-miżuri kkonċernati "direttament jaffettwaw l-istabbiliment jew l-
operazzjoni tas-suq intern". L-Artikolu 114(1) tat-TFUE jipprovdi għall-adozzjoni ta' 
kwalunkwe miżura mill-Kunsill u l-Parlament Ewropew bi qbil mal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, li tirrikjedi maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill; skont l-Artikolu 115 tat-TFUE, il-
Kunsill għandu jadotta direttivi b'mod unanimu wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew. 
Fil-prattika, l-Artikolu 115 huwa relevanti speċjalment fl-oqsma li l-Artikolu 114(2) jeskludi 
mill-applikazzjoni tal-Artikolu 114(1). Waħda minn dawn l-esklużjonijiet tikkonċerna 
"dispożizzjonijiet fiskali". Dan iwassal għall-Artikolu 115 bħala l-bażi legali xierqa li għandha 
tintagħżel għall-miżura proposta.

Rigward il-mistoqsija jekk jiddaħħalx l-Artikolu 126 tat-TFUE bħala bażi legali, il-kriterji 
għal bażijiet legali multipli għandhom jiġu applikati, jiġifieri għandu jkun identifikabbli t-
tieni oġġettiv jew komponent skont l-Artikolu 136 tat-TFUE li jkun marbut b'mod li ma 
jinħallx mal-ewwel wieħed u tal-istess valur. Il-proposta ma fiha ebda miżura speċifika għal 
dawk l-Istati Membri li l-munita tagħhom tkun l-euro bil-għan li tiżgura l-funzjonament 
xieraq tal-unjoni ekonomika u monetarja. Barra minn hekk, il-proċeduri skont l-Artikoli 121 u 
126 tat-TFUE huma kompletament differenti u, b'hekk, irrikonċiljabbli mill-proċedura ta' 
konsultazzjoni li skontha ġie propost l-att ikkonċernat.

Matul il-laqgħa tiegħu tas-26 ta' Jannar 2012, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali eżamina l-
kwistjoni msemmija hawn fuq. Waqt il-laqgħa tiegħu, hu ddeċieda, bi 22 vot favur u 
b'astensjoni waħda1, li jirrakkomanda li l-bażi legali xierqa għall-proposta għal direttiva tal-
Kunsill dwar bażi għat-taxxa korporattiva konsolidata komuni (CCCTB) għandha tkun l-
Artikolu 115 tat-TFUE, u li l-Artikolu 136 tat-TFUE m'għandux jiddaħħal bħala l-bażi legali.

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali: Klaus-Heiner Lehne (President), Raffaele Baldassarre 
(Viċi President), Evelyn Regner (Viċi President), 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.
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