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Doamnă președintă,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 12 ianuarie 2012, ați sesizat Comisia pentru afaceri 
juridice, în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, pentru examinarea 
pertinenței temeiului juridic al propunerii de directivă a Consiliului privind o bază fiscală 
consolidată comună a societăților (CCCTB).

Comisia a prezentat propunerea în temeiul articolului 115 din TFUE. Sesizarea 
dumneavoastră pune problema dacă „ar trebui inclus ca temei juridic și articolul 136 din 
TFUE”.

Prin scrisoarea din 23 ianuarie 2012, Serviciul juridic al Parlamentului a furnizat o analiză a 
problemei și a conchis că nu se justifică modificarea temeiului juridic al propunerii în sensul 
adăugării articolului 136 din TFUE și că articolul 115 din TFUE este temeiul juridic corect.

Context

I. Propunerea

Propunerea este menită să ducă la reducerea costurilor de conformare cu legislația, pentru 
societățile care operează pe piața internă, în domeniul impozitării prin stabilirea unei baze 
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fiscale comune pentru societăți. Mai exact, se propune instituirea CCCTB ca sistem de reguli 
comune pentru calcularea bazei fiscale a societăților cu rezidența fiscală în UE și a filialelor 
situate în UE ale societăților din țări terțe. CCCTB ar fi un sistem opțional disponibil pentru 
societățile de orice mărime. Pentru grupurile de societăți, CCCTB este menită să ofere un 
singur set de norme fiscale în întreaga Uniune, astfel încât să trebuiască să trateze cu o singură 
administrația fiscală. Propunerea include un set complet de reguli de impozitare a societăților. 
O societate care a optat pentru CCCTB nu ar mai intra sub incidența dispozițiilor naționale în 
materie de impozit pe profit în ceea ce privește aspectele reglementate de normele comune.

II. Temeiurile juridice în cauză

1. Temeiul juridic al propunerii Comisiei

Propunerea Comisiei se bazează pe articolul 115 din TFUE, cu următorul conținut:

„Articolul 115

Fără a aduce atingere articolului 114, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu 
o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European și a 
Comitetului Economic și Social, adoptă directive pentru apropierea actelor cu putere de lege 
și a actelor administrative ale statelor membre, care au incidență directă asupra instituirii 
sau funcționării pieței interne”.

În expunerea de motive, Comisia oferă următoarele explicații cu privire la motivele pentru 
care a ales temeiul juridic:

Legislația în domeniul impozitării directe intră sub incidența articolului 115 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Clauza stipulează că măsurile legislative de 
apropiere adoptate în temeiul respectivului articol iau forma legală a directivei.

2. Schimbarea propusă a temeiului juridic
În numele ECON, ați solicitat avizul Comisiei pentru afaceri juridice cu privire la adăugarea 
articolului 136 din TFUE ca temei juridic, cu următoarea argumentație: „În cazul în care nu 
este posibilă aplicarea în toate cele 27 de state membre a CCCTB, există două opțiuni care 
permit aplicarea sistemului într-un număr mai mic de state membre:
- prin cooperare consolidată obișnuită, conform TFUE, și
- prin măsuri specifice acelor state membre a căror monedă este euro, conform articolului 136 
din TFUE”.

Comisia ECON a depus un amendament de modificare a temeiului juridic conform justificării 
prezentate mai sus (amendamentul 15).

Articolul 136 din TFUE are următorul cuprins:

„Articolul 136

1. În scopul de a contribui la buna funcționare a Uniunii economice și monetare și în 
conformitate cu dispozițiile relevante ale tratatelor, Consiliul adoptă, în conformitate cu 
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procedura relevantă dintre cele prevăzute la articolele 121 și 126, cu excepția procedurii 
prevăzute la articolul 126 alineatul (14), măsuri privind statele membre a căror monedă este 
euro pentru:

(a) a consolida coordonarea și supravegherea disciplinei lor bugetare;

(b) a elabora, în ceea ce le privește, orientările de politică economică, veghind ca acestea să 
fie compatibile cu cele adoptate pentru întreaga Uniune și asigurând supravegherea 
acestora.

2. La votul privind măsurile prevăzute la alineatul (1) iau parte numai membrii Consiliului 
reprezentând statele membre a căror monedă este euro.

Majoritatea calificată a membrilor menționați anterior se definește în conformitate cu 
articolul 238 alineatul (3) litera (a).” 

Articolul 121 din TFUE cuprinde dispoziții privind coordonarea politicilor economice între 
statele membre, iar articolul 126 precizează procedura de urmat în caz de deficit public 
excesiv.

III. Analiza 

Din jurisprudența Curții, se desprind câteva principii cu privire la alegerea temeiului juridic. 
În primul rând, având în vedere consecințele temeiului juridic în ceea ce privește competența 
materială și procedura, alegerea temeiului juridic corect prezintă o importanță de natură 
constituțională1. În al doilea rând, conform articolului 13 alineatul (2) din TUE, fiecare 
instituție este chemată să acționeze în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratate2. În 
al treilea rând, potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic pentru o 
măsură comunitară trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului 
juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul măsurii”3. În sfârșit, în ceea ce 
privește temeiurile juridice multiple, în cazul în care o măsură are mai multe obiective sau 
elemente simultane, indisolubil legate între ele, fără ca vreunul dintre acestea să fie secundar 
sau indirect în raport cu celelalte, măsura respectivă trebuie să aibă ca temei diferitele 
dispoziții relevante din tratat4. Cu toate acestea, recursul la un temei juridic dual nu este 
posibil în cazul în care procedurile stabilite pentru fiecare temei juridic sunt incompatibile 
între ele sau în cazul în care utilizarea celor două temeiuri juridice ar putea submina drepturile 
Parlamentului5.

Obiectivul general al propunerii în discuție este „eliminarea anumitor obstacole fiscale 
majore aflate în calea creșterii”6 pe piața internă. Domeniul său de aplicare este definit la 

                                               
1 Avizul 2/00, Protocolul de la Cartagena, Rec. 2001, p. I – 9713, punctul 5; Cauza C-370/07 Comisia/Consiliul, 
punctele 46-49; Avizul 1/08, Acordul general privind comerțul în domeniul serviciilor, Rec. 2009, p. I-11129, 
punctul 10.
2 Cauza C-403/05, Parlamentul/Comisia, Rec. 2007, I-9045, punctul 49, și jurisprudența citată.
3 A se vedea mai recent cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rec. 2009, p. I-7585.
4 Cauza C-165/87 Comisia/Consiliu, Rec. 1988, 5545, p. 11, cauza C-178/03 Comisia/Parlamentul European și 
Consiliul, Rec. 2006, I-107, p. 43-56.
5Cauza C-178/03 Comisia/Parlamentul European și Consiliu, Rec. 2006, I-207, p. 57.
6 Expunerea de motive, p. 1.
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articolul 1, după cum urmează: „Prezenta directivă instituie un sistem pentru o bază comună 
pentru impozitarea anumitor societăți și grupuri de societăți și stabilește reguli de calculare 
și utilizare a acestei baze”.

TFUE conține două temeiuri juridice pentru „apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative” ale statelor membre în interiorul pieței interne: articolul 114 din TFUE se 
aplică atunci când obiectivul este „instituirea și funcționarea pieței interne”, iar articolul 115 
atunci când măsurile în discuție „au o incidență directă asupra instituirii sau funcționării 
pieței interne”. Articolul 114 alineatul (1) din TFUE prevede adoptarea măsurilor de către 
Consiliu și Parlamentul European în conformitate cu procedura legislativă ordinară, conform 
căreia este necesară majoritatea calificată în Consiliu; conform articolului 115 din TFUE, 
Consiliul adoptă directiva hotărând în unanimitate, după consultarea Parlamentului European. 
În practică, articolul 115 este aplicabil în special în domeniile pe care articolul 114 alineatul 
(2) le exclude de la aplicarea articolului 114 alineatul (1). Unul dintre motivele de excludere 
se referă la „dispozițiile fiscale”. Prin urmare, articolul 115 pare cel mai indicat drept temei 
juridic pentru măsura propusă.

În ceea ce privește includerea articolului 136 din TFUE ca temei juridic, ar trebui pentru 
aceasta să se aplice criteriile privind temeiurile juridice multiple, respectiv ar trebui să poată fi 
identificat un al doilea obiectiv sau element, conform articolului 136 din TFUE, care să fie 
legat indisolubil de primul și să aibă aceeași valoare. Or propunerea nu cuprinde nicio măsură 
specifică pentru statele membre a căror monedă este euro în vederea asigurării funcționării 
corecte a uniunii economice și monetare. Mai mult, procedurile prevăzute la articolele 121 și 
126 din TFUE sunt complet diferite și, astfel, ireconciliabile, începând de la procedura de 
consultare conform căreia a fost propus actul în discuție.

Comisia pentru afaceri juridice a examinat chestiunea de mai sus în cursul reuniunii sale din 
26 ianuarie 2012. Ca urmare, în cursul reuniunii, comisia a hotărât, cu 22 de voturi pentru și o 
abținere1, să recomande ca temei juridic adecvat pentru propunerea de directivă a Consiliului 
privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) articolul 115 din TFUE și 
ca articolul 136 din TFUE să nu fie inclus ca temei juridic.

Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 La votul final au fost prezenți: Klaus-Heiner Lehne (președinte), Raffaele Baldassarre (vicepreședinte), Evelyn 
Regner (vicepreședinte), 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.


