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Βάσει του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, κάθε εθνικό κοινοβούλιο μπορεί, εντός προθεσμίας 
οκτώ εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 
απευθύνει προς τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής αιτιολογημένη γνώμη στην οποία εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους εκτιμά ότι 
το εν λόγω σχέδιο δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδια για την τήρηση της 
αρχής της επικουρικότητας είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, αιτιολογημένη γνώμη του Sejm της Δημοκρατίας της 
Πολωνίας σχετικά με την ως άνω πρόταση.



PE464.980v01-00 2/4 CM\867796EL.doc

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ

του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας

της 13ης Μαΐου 2011

σχετικά με την ασυμβατότητα της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη 

βάση φορολογίας εταιρειών (COM(2011) 121 τελικό) με την αρχή της επικουρικότητας 

Το Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαπιστώνει ότι, βάσει του άρθρου 148γγ του 

εσωτερικού κανονισμού του, η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση 

φορολογίας εταιρειών (COM(2011) 121 τελικό) δεν είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας 

όπως ορίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση 

οδηγίας παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα 

έκδοσης νομοθετικών πράξεων στον τομέα της άμεσης φορολογίας. Στο παράρτημα της απόφασης 

επισυνάπτεται η αιτιολογημένη γνώμη στην οποία το Sejm εκθέτει τους λόγους για τους οποίους η 

πρόταση οδηγίας δεν συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ SEJM

Grzegorz Schetyna
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Παράρτημα στην απόφαση του Sejm 
της Δημοκρατίας της Πολωνίας της 
13ης Μαΐου 2011

Αιτιολογημένη γνώμη του Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας της 13ης Μαΐου 2011 σχετικά με την 

ασυμβατότητα της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας 

εταιρειών (COM(2011) 121 τελικό) με την αρχή της επικουρικότητας

Μετά από εξέταση της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση 

φορολογίας εταιρειών (COM(2011) 121 τελικό), το Sejm της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαπιστώνει 

ότι η εν λόγω πρόταση οδηγίας δεν είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο 

άρθρο 5, παράγραφος 3, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Η πρόταση οδηγίας 

παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα έκδοσης 

νομοθετικών πράξεων στον τομέα της άμεσης φορολογίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, της ΣΕΕ, η Ένωση ενεργεί μόνον εντός των ορίων 

των αρμοδιοτήτων που της απονέμουν τα κράτη μέλη με τις Συνθήκες για την επίτευξη των στόχων 

που οι Συνθήκες αυτές ορίζουν. Κάθε αρμοδιότητα η οποία δεν απονέμεται στην Ένωση με τις 

Συνθήκες ανήκει στα κράτη μέλη. Κατά την εκτίμηση του Sejm, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

αρμοδιότητα να εκδίδει κανόνες για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης των εταιρειών. Ως εκ 

τούτου, το Sejm είναι της άποψης ότι με την έγκριση της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για την 

κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερέβη τις αρμοδιότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε μέτρα σε έναν τομέα που εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα 

των κρατών μελών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει στο άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ως νομική βάση για την προτεινόμενη οδηγία. Σύμφωνα με την εν 

λόγω διάταξη, με την επιφύλαξη του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας 

ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει οδηγίες για την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, οι οποίες έχουν άμεση 

επίπτωση στην εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Προκειμένου να διαπιστωθεί 

ποιες διατάξεις έχει αρμοδιότητα να εκδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του άρθρου 115 της ΣΛΕΕ, 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλοι κανόνες της Συνθήκης.

Η εσωτερική αγορά, για την οποία κάνει λόγο το άρθρο 115 της ΣΛΕΕ, περιλαμβάνει έναν 

χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, 

προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων δυνάμει των διατάξεων των Συνθηκών (άρθρο 26, παράγραφος 
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2, ΣΛΕΕ). Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ, στην οποία παραπέμπει το 

άρθρο 115 της ΣΛΕΕ, για την υλοποίηση των στόχων της εγκαθίδρυσης ή της λειτουργίας της 

εσωτερικής αγοράς ισχύει ο ακόλουθος κανόνας: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που έχουν ως αντικείμενο 

την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αλλά, σύμφωνα με την παράγραφο 2, το 

άρθρο 114, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ δεν ισχύει για τις φορολογικές διατάξεις.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 115, το οποίο επικαλείται η Επιτροπή στην αιτιολόγηση της 

έγκρισης της πρότασης οδηγίας, πρέπει να διαπιστωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 113 της ΣΛΕΕ, το 

Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, και μετά από 

διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει 

διατάξεις για την εναρμόνιση των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τον φόρο κύκλου εργασιών, τις 

καταναλωτικές δαπάνες και άλλους έμμεσους φόρους, εφόσον η εν λόγω εναρμόνιση είναι αναγκαία 

για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την αποφυγή στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των φόρων 

καθορίζεται από το άρθρο 113 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με το οποίο οι νομοθετικές πράξεις επιτρέπονται 

αποκλειστικά και μόνο για τους έμμεσους φόρους. Η προτεινόμενη οδηγία αφορά, αντίθετα, την κοινή 

ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών. Εφόσον η φορολογία εταιρειών δεν συνιστά έμμεσο φόρο, 

δεν εμπίπτει στο πεδίο που ρυθμίζεται από το άρθρο 113 της ΣΛΕΕ.

Ανεξαρτήτως του ότι ούτε το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, ούτε το άρθρο 115 της ΣΛΕΕ που 

αναφέρεται ως νομική βάση για την προτεινόμενη οδηγία, παραχωρούν το δικαίωμα έκδοσης 

φορολογικών διατάξεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπιστώνεται ότι η απόπειρα χρησιμοποίησης 

του άρθρου 115 της ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης για την έκδοση κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων 

στον τομέα των αμέσων φόρων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο, ιδίως το άρθρο 113 της ΣΛΕΕ που 

ρυθμίζει τις αρμοδιότητες της ΕΕ αναφορικά με τους έμμεσους φόρους. Επομένως, δυνάμει του 

άρθρου 5, παράγραφος 2, ΣΕΕ, η αρμοδιότητα για τους άμεσους φόρους ανήκει αποκλειστικά στα 

κράτη μέλη.

Εφόσον η άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει 

του άρθρου 5, παράγραφος 1, ΣΕΕ βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας, η υπέρβασή τους 

συνιστά παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας.


