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Med en skrivelse av den 12 januari 2012 begärde Ni i enlighet med artikel 37.2 i 
arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle yttra sig över lämplig rättslig grund för 
ovannämnda kommissionsförslag.

Kommissionen har lagt fram förslaget med artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget) som rättslig grund. Er förfrågan gäller huruvida även 
artikel 136 i EUF-fördraget bör ingå som rättslig grund.

I en skrivelse av den 23 januari 2012 gjorde Europaparlamentets rättstjänst en analys av 
ärendet och drog slutsatsen att det inte var motiverat att förändra förslagets rättsliga grund 
genom att lägga till artikel 136 i EUF-fördraget, och att artikel 115 i EUF-fördraget var den 
lämpliga rättsliga grunden.

Bakgrund

I. Förslaget

Förslaget syftar till att minska bolagens kostnader för att efterleva skattereglerna på den inre 
marknaden genom att inrätta ett system för en gemensam bolagsskattebas. Närmare bestämt 
föreslås en gemensam konsoliderad bolagsskattebas som ett system med gemensamma regler 
för beräkning av skattebasen för företag som är skatterättsligt hemmahörande i EU och för i 
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EU belägna filialer till företag från tredjeländer. Systemet med en gemensam konsoliderad 
bolagsskattebas skulle vara ett frivilligt system för alla bolag, oavsett deras storlek. För 
koncerner syftar systemet med en gemensam konsoliderad bolagsskattebas till att erbjuda en 
enda uppsättning skatteregler i hela EU, så att de bara behöver ha att göra med en enda 
skatteförvaltning. Förslaget innehåller en komplett uppsättning regler för beskattning av 
företag. Ett företag som valt att omfattas av den gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen omfattas inte längre av de nationella bolagsskattereglerna, vilket gäller 
samtliga områden som täcks av de gemensamma reglerna.

Berörda rättsliga grunder

1. Rättslig grund för kommissionens förslag

Kommissionens förslag är baserat på artikel 115 i EUF-fördraget, som har följande lydelse:

”Artikel 115

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 114 ska rådet enhälligt i enlighet med ett 
särskilt lagstiftningsförfarande och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och 
sociala kommittén utfärda direktiv om tillnärmning av sådana lagar och andra författningar i 
medlemsstaterna som direkt inverkar på den inre marknadens upprättande eller funktion.”

Kommissionen förklarar sitt val av rättslig grund på följande sätt i motiveringen:

”Lagstiftning om direkta skatter omfattas av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). Där föreskrivs att tillnärmning av lagstiftning enligt den 
artikeln ska ske i form av ett direktiv.”

2. Föreslagen ändring av den rättsliga grunden
Ni har på utskottet för ekonomi och valutafrågors vägnar begärt att utskottet för rättsliga 
frågor ska yttra sig över huruvida det är lämpligt att lägga till artikel 136 i EUF-fördraget som 
rättslig grund, utifrån följande resonemang: ”Kanske är en obligatorisk tillämpning för alla 
EU:s 27 medlemsstater inte möjlig, men det finns två alternativ för att gå vidare med ett 
mindre antal medlemsstater:

- ett ordinarie fördjupat samarbete enligt EUF-fördraget, eller
- specifika åtgärder för de medlemsstater som har euron som valuta, på basis av artikel 136 i 
EUF-fördraget.”

Ett ändringsförslag som syftar till att ändra den rättsliga grunden i enlighet med detta 
resonemang har ingetts i utskottet för ekonomi och valutafrågor (ändringsförslag 15).

Artikel 136 i EUF-fördraget har följande lydelse:

”Artikel 136

1. För att den ekonomiska och monetära unionen ska fungera smidigt, och i enlighet med 
tillämpliga bestämmelser i fördragen, ska rådet i enlighet med det tillämpliga förfarandet 
bland dem som anges i artiklarna 121 och 126, med undantag för det förfarande som anges i 
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artikel 126.14, besluta om åtgärder för de medlemsstater som har euron som valuta för att

a) stärka samordningen och övervakningen av dessa staters budgetdisciplin,

b) för dessa medlemsstater utarbeta riktlinjer för den ekonomiska politiken och se till att de 
överensstämmer med de riktlinjer som har antagits för hela unionen, samt se till att de 
övervakas.

2. När det gäller de åtgärder som avses i punkt 1 får endast de rådsmedlemmar delta i 
omröstningen som företräder medlemsstater som har euron som valuta.

Kvalificerad majoritet av dessa rådsmedlemmar ska definieras i enlighet med 
artikel 238.3 a.” 

Artikel 121 i EUF-fördraget innehåller bestämmelser om samordning av den ekonomiska 
politiken mellan medlemsstaterna, och artikel 126 i EUF-fördraget föreskriver vilket 
förfarande som ska följas om det uppstår alltför stora budgetunderskott.

III. Analys 

Vissa principer framgår av domstolens rättspraxis när det gäller valet av rättslig grund. För det 
första är valet av korrekt rättslig grund av konstitutionell betydelse, med tanke på den rättsliga 
grundens följder i fråga om materiell behörighet och förfarande1. För det andra ska varje 
institution enligt artikel 13.2 i EU-fördraget agera inom ramen för de befogenheter den 
tilldelas enligt fördraget2. För det tredje ska enligt domstolens rättspraxis valet av rättslig 
grund för en rättsakt inom gemenskapen ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli föremål 
för domstolsprövning. Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och innehåll3. 
Sist men inte minst måste man, när det finns flera avsikter med en rättsakt eller den har flera 
beståndsdelar som har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas, utan att den ena är 
sekundär och indirekt i förhållande till den andra, anta rättsakten med stöd av de olika 
bestämmelser i fördraget som är relevanta i sammanhanget4. Det är emellertid uteslutet att 
använda två rättsliga grunder, om de förfaranden som föreskrivs för de båda grunderna inte 
överensstämmer med varandra och/eller när en kumulering av rättsliga grunder kan påverka 
parlamentets rättigheter5.

Förslagets allmänna mål är att ”bekämpa vissa viktiga skatterelaterade hinder för tillväxt på 
den inre marknaden”6. I artikel 1 fastställs förslagets tillämpningsområde enligt följande: 
”Genom detta direktiv upprättas ett system med en gemensam bas för beskattning av vissa 
företag och koncerner och fastställs regler för beräkning och användning av denna skattebas.”

                                               
1 Domstolens yttrande 2/00, Cartagenaprotokollet, REG 2001, s. I-9713, punkt 5; Mål C-370/07, kommissionen 
mot rådet, punkterna 46–49; Domstolens yttrande 1/08, Allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats), REG 2009, 
s. I-11129, punkt 110.
2 Mål C-403/05, Europaparlamentet mot kommissionen, REG 2007, s. I–9045, punkt 49 och där anförd 
rättspraxis.
3 Se t.ex. mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585.
4 Mål C-165/87, kommissionen mot rådet, REG 1988, s. I-5545, punkt 11; Mål C-178/03, kommissionen mot
Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I-107, punkterna 43–56.
5Mål C-178/03, kommissionen mot Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I-207, punkt 57.
6 Motiveringen, s. 1.
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EUF-fördraget innehåller två rättsliga grunder för ”tillnärmning av sådana lagar och andra 
författningar i medlemsstaterna” som syftar till att påverka den inre marknaden. Artikel 114 i 
EUF-fördraget är tillämplig när syftet är att ”upprätta den inre marknaden och få den att 
fungera”, och artikel 115 när bestämmelserna i fråga ”direkt inverkar på den inre marknadens 
upprättande eller funktion”. Enligt artikel 114.1 i EUF-fördraget ska rådet och 
Europaparlamentet besluta om åtgärder i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, 
vilket kräver kvalificerad majoritet i rådet, och enligt artikel 115 i EUF-fördraget ska rådet 
anta direktiv enhälligt efter att ha hört Europaparlamentet. I praktiken är artikel 115 relevant 
framför allt på de områden som genom artikel 114.2 undantas från tillämpningen av 
bestämmelserna i artikel 114.1. Ett av dessa undantag gäller ”bestämmelser om skatter och 
avgifter”. Detta pekar mot att det skulle vara lämpligt att välja artikel 115 som rättslig grund 
för den föreslagna åtgärden.

Om man skulle låta artikel 136 i EUF-fördraget ingå som rättslig grund måste kriteriet för 
flera rättsliga grunder tillämpas, det vill säga man skulle bli tvungen att med stöd i artikel 136 
i EUF-fördraget finna en andra avsikt eller beståndsdel som inte kan åtskiljas från den första 
och som har samma värde. Förslaget innehåller inte några åtgärder som är specifika för de 
medlemsstater som har euron som valuta och som syftar till att få den ekonomiska och 
monetära unionen att fungera smidigt. Dessutom är förfarandena i artikel 121 respektive 126 i 
EUF-fördraget helt olika och därmed oförenliga med det samrådsförfarande som föreslagits 
för antagandet av den berörda rättsakten.

Utskottet för rättsliga frågor behandlade ovannämnda fråga vid sitt sammanträde 
den 26 januari 2012. Vid detta sammanträde beslutade utskottet för rättsliga frågor med 
22 röster för och 1 nedlagd1 röst att rekommendera att den lämpliga rättsliga grunden för 
förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas bör vara 
artikel 115 i EUF-fördraget, och att artikel 136 i EUF-fördraget inte bör ingå som rättslig 
grund.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Klaus-Heiner Lehne (ordförande), Raffaele 
Baldassarre (vice ordförande), Evelyn Regner (vice ordförande), 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.


