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Spoštovana gospa predsednica,

v pismu z dne 12. januarja 2012 ste v skladu s členom 37(2) poslovnika Odbor za pravne 
zadeve zaprosili za mnenje o primernosti pravne podlage pri sprejetju predloga direktive 
Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB).

Komisija je predlog predložila na osnovi člena 115 PDEU. Vaša prošnja se nanaša na 
vprašanje, ali naj se kot pravna podlaga doda tudi člen 136 PDEU.

Pravna služba Parlamenta je v pismu z dne 23. januarja 2012 podala svojo analizo in 
ugotovila, da sprememba pravne podlage predloga z vključitvijo člena 136 PDEU ni 
upravičena ter da je prava pravna podlaga člen 115 PDEU.

Ozadje

I. Predlog

Predlog je namenjen temu, da se za podjetja na notranjem trgu znižajo stroški usklajevanja na 
področju davkov, in sicer z ustanovitvijo sistema za skupno osnovo za obdavčitev družb. 
Natančneje je v predlogu predlagana ustanovitev sistema CCCTB, kot sistema skupnih 
predpisov za izračun davčne osnove družb, ki so davčne rezidentke v EU, in podružnic družb 
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iz tretjih držav, ki so v EU. CCCTB bi bil izbirni sistem, ki bi bil na voljo vsem družbam, ne 
glede na njihovo velikost. Skupinam družb po vsej Uniji bi nudil enoten sklop davčnih 
predpisov, tako da bi lahko sodelovale le z eno davčno upravo. Predlog vključuje celovit 
sklop predpisov o obdavčitvi družb. Za družbo, ki bi izbrala CCCTB, bi prenehale veljati 
nacionalne ureditve obdavčevanja pravnih oseb v vseh zadevah, ki se urejajo s skupnimi 
predpisi.

II. Zadevna pravna podlaga

1. Pravna podlaga predloga Komisije

Predlog Komisije temelji na členu 115 PDEU, ki se glasi:

„Člen 115

Brez poseganja v člen 114, Svet po posebnem zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom in Ekonomsko-socialnim odborom soglasno izda direktive za 
približevanje tistih zakonov in drugih predpisov držav članic, ki neposredno vplivajo na 
vzpostavitev ali delovanje notranjega trga.”

Komisija je v obrazložitvenem memorandumu podala naslednjo obrazložitev izbire pravne 
podlage:

„Zakonodaja o neposrednih davkih spada na področje uporabe člena 115 Pogodbe o 
delovanju EU (PDEU). V skladu s to določbo naj bi imeli pravni ukrepi približevanja iz tega 
člena pravno obliko direktive.”

2. Predlagana sprememba pravne podlage
V imenu odbora ECON ste Odbor za pravne zadeve zaprosili za mnenje o tem, ali naj se kot 
pravna podlaga doda člen 136 PDEU, za kar je bila podana sledeča utemeljitev: če uporaba 
CCCTB v vseh 27 državah članicah EU ni mogoča, bi lahko nadaljevali na dva načina z 
manjšim številom članic: 
- z običajnim okrepljenim sodelovanjem po PDEU, ali
- z ukrepi za tiste države članice, katerih valuta je evro, na podlagi člena 136 PDEU.

Odbor ECON je vložil predlog spremembe (št. 15), ki v skladu s to utemeljitvijo spreminja 
pravno podlago.

Člen 136 PDEU se glasi:

„Člen 136

1. Za zagotovitev pravilnega delovanja ekonomske in monetarne unije Svet v skladu z 
ustreznimi določbami Pogodb in po enem od ustreznih postopkov iz členov 121 in 126, razen 
postopka iz člena 126(14), sprejme ukrepe za tiste države članice, katerih valuta je euro:

(a) za večjo uskladitev in nadzorovanje njihove proračunske discipline;

(b) za določitev smernic njihove ekonomske politike ob zagotavljanju združljivosti s 
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smernicami, sprejetimi za celotno Unijo, in njihovega nadzora.

2. V zvezi z ukrepi iz odstavka 1 lahko pri glasovanju sodelujejo samo člani Sveta, ki 
predstavljajo države članice, katerih valuta je euro.

Kvalificirana večina teh članov se določi v skladu s členom 238(3)(a).” 

Člen 121 PDEU vsebuje določbe o usklajevanju ekonomskih politik med državami članicami, 
člen 126 PDEU pa predpisuje postopek v primerih prekomernih javnofinančnih 
primanjkljajev.

III. Analiza 

Nekatera načela izhajajo iz sodne prakse Sodišča v zvezi z izbiro pravne podlage. Glede na 
posledice pri določitvi pravne podlage v smislu stvarne pristojnosti in postopka je izbira 
ustrezne pravne podlage ustavnega pomena1. Kot drugo, mora v skladu s členom 13(2) PEU 
vsaka institucija delovati znotraj pristojnosti, ki so ji dodeljene s pogodbo2. Kot tretje, iz 
sodne prakse Sodišča izhaja, da mora izbira pravne podlage ukrepa temeljiti na objektivnih 
dejstvih, ki jih je mogoče sodno preizkusiti, med temi pa sta zlasti cilj in vsebina ukrepa3. Kot 
zadnje, ko gre za več pravnih podlag – kadar ima ukrep hkrati več ciljev ali sestavin, ki so 
neločljivo povezane in med njimi nobena ni drugotnega ali posrednega pomena glede na 
druge –, mora ukrep temeljiti na ustreznih različnih določbah pogodbe4. Vendar pa uporaba 
dveh pravnih podlag ni možna, če so postopki, predvideni za eno ali drugo izmed njiju, 
nezdružljivi ali če bi bile z uporabo dveh pravnih podlag kršene pravice Parlamenta5.
Splošni cilj pričujočega predloga je odprava nekaterih pomembnih fiskalnih ovir, ki omejujejo 
rast na enotnem trgu6. Njegovo področje uporabe je opredeljeno v členu 1, kot sledi: „Ta 
direktiva vzpostavlja sistem za skupno osnovo za obdavčitev nekaterih družb in skupin družb 
ter določa pravila v zvezi z izračunom in uporabo te osnove.”

PDEU vsebuje dve pravni podlagi za približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic 
znotraj notranjega trga: Člen 114 PDEU se uporablja, kadar je cilj vzpostavitev in delovanje 
notranjega trga, člen 115 pa, kadar zadevni ukrepi neposredno vplivajo na vzpostavitev ali 
delovanje notranjega trga. Člen 114(1) PDEU predpisuje, da morata Svet in Evropski 
parlament vsak ukrep sprejeti v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, za katerega je 
zahtevana kvalificirana večina v Svetu. Po členu 115 PDEU pa mora Svet direktive sprejeti 
soglasno po posvetovanju z Evropskim parlamentom. V praksi se člen 115 uporablja 
predvsem za področja, ki so v členu 114(2) izključena iz uporabe člena114(1). Eno od teh 
področij so davčne določbe. Iz tega izhaja, da je člen 115 ustrezna pravna podlaga za 
predlagani ukrep.

                                               
1 Mnenje 2/00 v zadevi Kartagenski protokol [2001], ZOdl. I-9713, točka 5; zadeva C-370/07 Komisija proti 
Svetu, točke 46-49; mnenje 1/08 v zadevi Splošni sporazum o trgovini s storitvami [2009], ZOdl. I-11129, točka 
110.
2 Zadeva C-403/05 Parlament proti Komisiji, [2007] ZOdl. I-9045, točka 49 in tam navedena sodna praksa.
3 Glej najnovejšo zadevo C-411/06 ,Komisija proti Parlamentu in Svetu, [2009] ZOdl. I-7585.
4 Zadeva C-165/87, Komisija proti Svetu, [1988] Receuil 5545, točka 11; zadeva C-178/03, Komisija proti
Evropskemu parlamentu in Svetu, [2006] ZOdl. I-107, točke 43-56.
5Zadeva C-178/03, Komisija proti Evropskemu parlamentu in Svetu, [2006] ZOdl. II-207, točka 57.
6 Obrazložitveni memorandum, str. 1.
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Kar zadeva vprašanje, ali naj se kot pravna podlaga doda člen 136 PDEU, je treba slediti 
merilom za več pravnih podlag, torej je treba določiti drugi cilj ali sestavino po členu 136 
PDEU, ki je neločljiva povezana s prvo in je tudi enakega pomena. Predlog ne vsebuj 
ukrepov, ki za zagotovitev pravilnega delovanja ekonomske in monetarne unije veljajo za tiste 
države članice, katerih valuta je evro. Poleg tega sta postopka iz členov 121 in 126 PDEU 
popolnoma različna in nezdružljiva s postopkom posvetovanja, v skladu s katerim je bil 
zadevni akt predlagan.

Odbor za pravne zadeve je zadevo obravnaval na seji 26. januarja 2012. Z 22 glasovi za in 
enim vzdržanim glasom1 je sprejel odločitev, da kot primerno pravno podlago za predlog 
direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb priporoči 
člen 115 PDEU, medtem ko so člena 136 PDEU ne bi smelo dodati kot pravno podlago.

S spoštovanjem

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Klaus-Heiner Lehne (predsednik), Raffaele Baldassarre (predsednik), 
Evelyn Regner (podpredsednica), 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, Dimiter Stojanov (Dimitar 
Stoyanov), Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Dagmar Roth-Behrendt, Jan Philipp 
Albrecht, Eva Lichtenberger.


