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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Maltos Respublikos Atstovų Rūmų pagrįsta nuomonė dėl minėto 
pasiūlymo.
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PRIEDAS

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) –
COM(2011)121

Maltos Parlamento Atstovų Rūmų pagrįsta nuomonė

Pažymėdamas, kad pagrindinis pasiūlymo dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (BKPMB) 
tikslas – pašalinti didžiąsias ekonomikos augimo vidaus rinkoje kliūtis, ypač susijusias su 27 skirtingų 
nacionalinių fiskalinių sistemų buvimu, Maltos Parlamentas mano, kad šis tikslas nebus pasiektas. Europos 
Komisija mano, kad š į  klausimą – taisyklių, kuriomis, be kitų dalykų, reglamentuojami tarpvalstybiniai 
nuostoliai ir neapmokestinamas grupių restruktūrizavimas, klausimą – reikia spręsti taikant bendrą metodą. 
Maltos Parlamentas mano, kad direktyvos tikslus veiksmingiau pasiekti galima nacionalinėmis priemonėmis.

Subsidiarumo ir proporcingumo principai tampa aktualūs, kai ES ir jos valstybės narės pagal Europos Sąjungos 
sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo turi bendrą kompetenciją konkrečioje srityje. Kai taip nėra, 
problema nekyla. Fiskaliniais klausimais ES išimtinės kompetencijos, žinoma, neturi. Todėl vienintelė kita 
galimybė (tokią prielaidą daro Komisija) – ES ir jos valstybės narės apskritai turėtų vidaus rinkoje dalytis 
kompetencija mokesčių klausimais, kaip leidžiama pagal Sutartį. Kyla klausimas, ar ES turi įgaliojimų siūlomu 
būdu nustatyti mokesčių derinimo priemones.

ES įgaliojimai imtis veiksmų

Naujausioje Sutarties redakcijoje aiškiai, aiškiau negu kada nors anksčiau, išdėstoma, kad ES ir jos institucijos 
gali imtis veiksmų tik griežtai laikydamosi joms Sutartimis suteiktų įgaliojimų (suteikimo principas). Šios 
krypties laikytasi nuo Mastrichto sutarties laikų, o sužinojus neigiamus Airijos ir Prancūzijos referendumų dėl 
Sutarties dėl Konstitucijos Europai rezultatus 2005 m. ši kryptis tik sustiprėjo.

Šiuo atveju Komisija mano, kad remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 115 straipsniu 
Europos Sąjungai suteikti įgaliojimai, kuriais suteikiama galimybė Tarybai vienbalsiai, taikant specialią 
teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavus su Europos Parlamentu ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, 
leisti direktyvas dėl valstybių narių įstatymų, kitų teisės aktų ar administracinių nuostatų, turinčių tiesioginį 
poveikį vidaus rinkos kūrimui ar veikimui, derinimo.

Komisijos loginis pagrindas toks, tarsi būtų taikomas 115 straipsnis, jeigu negalima taikyti 114 straipsnio, nes 
daroma prielaida, kad 114 straipsnio 1 dalies savo ruožtu negalima taikyti, nes to neleidžiama daryti pagal 
114 straipsnio 2 dalį, tad mokesčių klausimais kartu neleidžiama taikyti ir įprastos teisėkūros procedūros. 
Rezultatas – Komisija mano, kad 114 straipsnio 2 dalimi mokesčių derinimo klausimas neišsprendžiamas ir 
mokesčių teisės aktus galima derinti tik tuo atveju, jei taikomas 115 straipsnis, nors pačiame 115 straipsnyje 
nurodyta, kad jis neturi poveikio 114 straipsnio nuostatoms.

Vis dėlto 115 straipsnyje kalbama apie įstatymų „derinimą“ ir kt. „Įstatymų derinimas“ paprastai suprantamas 
kaip bendras rezultatas, pasiekiamas tuo tikslu suartinant valstybių narių įstatymus. Paprastai tai nereiškia nei 
įstatymų suvienodinimo, nei naujo teisės akto ar specifinės Europos sistemos sukūrimo. Praeityje bet kokia 
panaši plataus užmojo iniciatyva turėjo būti autorizuota reglamentu, remiantis ne tik įstatymų „derinimu“, bet ir 
kitokiu Sutarties pagrindu. Be to, pastaraisiais metais Europos Sąjungos Teisingumo Teismas apribojo Komisijos 
galimybes naudotis pačiu 114 straipsniu (pagrindinės įstatymų derinimo nuostatos, kuriomis Taryboje numatyta 
kvalifikuota balsų dauguma, o ne vienbalsiškumas). Pvz., būtent byloje „Tabako produktų reklama ir rėmimas“ 
(byla C-376/98) nuspręsta, jog reikia įrodyti, kad ES veiksmais būtų prisidėta prie vidaus rinkos kūrimo ar 
veikimo, tačiau daugiau nieko nepasakyta. Svarbiausia, tokiais veiksmais neturėtų būti panaikinta konkurencija. 
Jais taip pat neturėtų būti siekiama reguliuoti vidaus rinkos, ypač kišantis į atitinkamus valstybių narių 
įgaliojimus, tuo labiau aiškiai nepatikrinus kiekvienos siūlomos priemonės ryšio su vidaus rinkos tikslais 
atsižvelgiant į visas Sutarties nuostatas.

Be to, po Lisabonos sutarties sudarymo galiojančios Europos Sąjungos sutarties redakcijos 4 straipsnio 2 dalyje 
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numatyta, kad ES turi gerbti svarbiausias valstybių narių funkcijas. 4 straipsnyje šios svarbiausios funkcijos 
išsamiai neapibrėžtos ir mes manome, kad ta priemone gali būti ir, mūsų manymu, yra kėsinamasi būtent į tas 
funkcijas (pajamų ir fiskalinį suverenumą).

Mūsų įsitikinimu, Teisingumo Teismas, gavęs prašymą ir remdamasis Lisabonos sutartimi, turėtų šias nuostatas 
ir Sutarties principus aiškinti ir taikyti siaurai, kaip to tikėjosi valstybės narės, ratifikuodamos Lisabonos sutartį.

Į tai atsižvelgdami manome, kad Sutartimis institucijoms nesuteikiama įgaliojimų priimti priemonę, kuria būtų 
siekiama sukurti BKPMB sistemą pelno mokesčio bazei nustatyti pasitelkiant konsolidavimą ir skirstymą 
(paskirstymą dalimis), o plačiąja prasme – kaip direktyvą pagal 115 straipsnį. Todėl, atsižvelgiant į naujose 
Sutartyse numatytą kategorišką nuostatą dėl suteikimo principo, Komisija turi daugiau pareigų – ji privalo 
įrodyti, kad bet koks pagal 115 straipsnį pateikiamas pasiūlymas (aiškinant kartu su 114 straipsniu) turėtų šį 
principą atitikti. O taip nėra, jeigu priemonės rezultatas būtų sukurta sistema, viršijanti įstatymų derinimo ribas ir 
dar labiau pažeidžianti fiskalinį suverenumą, kaip vieną svarbiausių valstybės funkcijų.

Toliau nurodomos priežastys, kodėl Maltos Parlamentas mano, kad šiuo Komisijos pasiūlymu pažeidžiamas 
subsidiarumo principas.

• Bendru požiūriu, naujosios BKPMB pasiūlymo taisyklės jau savaime kelia netikrumą, nes joms trūksta 
išaiškinimo istorijos – jų niekada neaiškino nei mokesčių administratoriai, nei teismai. Be to, kadangi 
BKPMB yra fakultatyvi, bendrovėms tenka ne tik 27 skirtingi galiojantys normų rinkiniai, bet ir BKPMB 
taikymo našta. Nors būtų galima teigti, kad ši  sistema didelėms įmonėms teiktų pranašumų, mažoms 
įmonėms gali būti sudėtinga išsirinkti geriausią sistemą. Tai pasakytina ir apie grupėms priklausančias, ir 
apie joms nepriklausančias bendroves. Pastarosioms pagal siūlomą direktyvą irgi suteikiama galimybė taikyti 
BKPMB. Be to, nors pasiūlymas neturi poveikio valstybių narių taikomiems mokesčio tarifams, nes pajamų 
atžvilgiu pasiūlymas nėra neutralus, visiškai įmanoma, kad valstybės narės kiekvienu atveju gali būti 
priverstos keisti tarifus. Nors BKPMB tikslas – kad veiksmai būtų koordinuojami, nes BKPMB yra 
fakultatyvi, be to, taikoma ir grupėms nepriklausančioms bendrovėms, tai reiškia, kad tokio poveikio ji 
neturės. Todėl šios direktyvos tikslai ES lygmeniu veiksmingiau pasiekti nebus.

• Nors BKPMB gali šiek tiek sumažinti įgyvendinimo išlaidas, atskiro pelno apskaičiavimo arba BKPMB 
pasirinkimas negali būti tinkamas pasiūlymas. Be to, „vieno langelio“ principo idėja sudaro įspūdį, kad visi 
mokesčių mokėtojai turi reikalų su vienu bendru mokesčių administratoriumi. Vis dėlto nors pagal įprastą 
sistemą bendrovės ir asmenys bendrauja su atitinkamais mokesčių administratoriais, taikant BKPMB 
konkrečios bendrovės turėtų aktyviau palaikyti ryši u s  su pagrindiniu mokesčių mokėtoju ir per 
konsolidavimą, ir per pagrindinės kompetentingos institucijos atliekamus auditus. Taip yra todėl, kad taikant 
BKPMB konkrečios bendrovės privalo saugoti visus įrašus ir patvirtinamuosius dokumentus. Be to, neaišku, 
ar reikalaujama, kad taikant BKPMB būtų sumažintos įgyvendinimo išlaidos – išlaidos pagal deklaracijas 
mokėtinų mokesčių prognozėms parengti. Šį tikslą galima pasiekti kitomis subsidiarumo ir proporcingumo 
priemonėmis. Pvz., valstybės narės lygmeniu pradėjus taikyti elektronines priemones šias išlaidas būtų 
galima gerokai sumažinti. Be to, BKPMB taikančios įmonės (nesvarbu, ar jos priklauso grupei) turėtų 
papildomų su pokyčiais susijusių išlaidų. Tai ypač aktualu mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Todėl šiam 
tikslui pasiekti ES lygmeniu tikrai nereikia jokių veiksmų. Maltos Parlamentas mano, kad veiksmų 
valstybėse narėse siekiant sumažinti administracinę naštą turėtų pakakti.

• Vienas iš BKPMB tikslų – panaikinti sudėtingą sandorių kainodaros sistemą, šiuo metu taikomą grupių 
operacijoms. Maltos Parlamentas mano, kad taikant BKPMB sandorių kainodara neišnyksta, nes ji vis tiek 
taikoma BKPMB nesivadovaujančioms bendrovėms arba skirtingas BKPMB taikančioms grupės 
bendrovėms1. Pačiame pasiūlyme pripažįstama, kad taikant BKPMB valstybių narių tarpusavio ginčai 
neišnyks. Be to, jau taikomas mechanizmas valstybių narių ginčams šiuo klausimu spręsti, t. y. susitarimai 
dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo ir Arbitražinis susitarimas. Analogiškai ES jungtinis sandorių
kainodaros forumas apima mokesčio administravimą valstybėse narėse ir per komercinius atstovus – taip 
sprendžiami sandorių kainodaros klausimai. Šiuo požiūriu forumas pasiekė neblogų rezultatų, įskaitant 
siūlomą elgesio kodeksą, kuriame numatytos Europos Sąjungos Tarybos patvirtintos vertės nustatymo 
gairės. Todėl šiam tikslui pasiekti ES lygmeniu nereikia jokių veiksmų, nes reikiamos priemonės jau 
taikomos. Neatrodo, kad šis tikslas būtų geriau pasiektas įgyvendinus BKPMB pasiūlymą, nes pačiame 

                                               
1 Pasiūlymo 123 straipsnis.
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BKPMB pasiūlyme pripažįstama, kad ginčų gali kilti.

• BKPMB pasiūlymu siekiama visapusiškai atsižvelgti į tarpvalstybinę komercinę veiklą ir taip išvengti 
papildomo mokesčio, kad būtų galima ES lygmeniu konsoliduoti pelną ir nuostolius1. Nors konsolidavimu 
šis rezultatas pasiekiamas, valstybės narės galėtų savo vidaus lygmeniu imtis veiksmų siekdamos sumažinti 
grupės nuostolius, šiuo klausimu Teisingumo Teismas jau priėmė sprendimą (žr. bylą C-446/03, Marks & 
Spencer plc prieš Davidą Halsey (Jos Didenybės mokesčių inspektorių). Tokiam tikslui pasiekti veiksmų ES 
lygmeniu nereikia, nes veiksmų tokiais klausimais galima tinkamai imtis valstybės narės lygmeniu.

• Kitas BKPMB tikslas – sumažinti papildomas arba planuojant pelno mokestį nenurodytas galimybes, 
susidarančias ES taikant 27 lygiavertes pelno mokesčio sistemas, įtraukiant bendrą kovos su 
piktnaudžiavimu taisyklę, kuri papildoma priemonėmis tam tikrai praktikai įveikti2. Maltos Parlamentas 
mano, kad žalinga mokestinė praktika Europos Sąjungoje reguliuojama esamomis priemonėmis, t. y. 
Elgesio kodekso grupės veikla (verslo apmokestinimas). Ši grupė teikia rekomendacijas, kurias vėliau 
tvirtina Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas. Todėl Maltos Parlamentas mano, kad šiam tikslui 
pasiekti ES lygmeniu veiksmų imtis nereikia, nes priemonės jau taikomos, ir neatrodo, kad šis tikslas būtų 
geriau pasiektas taikant BKPMB.

• Paskirstymo formulė atitinka pasiūlyme minimo konsolidavimo elementą. Maltos Parlamentas mano, kad 
šia formule iškraipomi lyginamieji ir konkurenciniai valstybių narių pranašumai, ji naudinga valstybėms, 
kurių ekonomika vis dar priklauso nuo intensyvaus darbo, ir blogina valstybių, kurių ekonomikos 
produktyvumas gana aukštas ir (arba) kur linkstama prie didelę pridėtinę vertę teikiančios ekonominės
veiklos, ir (arba) kur rinkos dydis ribotas, padėtį. Be to, tyrimai3 rodo, kad:

- taikant BKPMB padidės pelno mokesčio našta galimoms pajamoms. Pagrindinė priežastis – taikant 
paskirstymo mechanizmą didesnė pajamų dalis bus paskirstyta ir apmokestinama didesnį pelno mokestį 
taikančiose valstybėse narėse;

- tikėtina, kad paskirstymo formulė sukels didelę nedarną, ji neatspindi modernaus verslo ekonominio 
pagrindo. Šie iškraipymai reiškia, kad mokestis gali virsti tikra kliūtimi komercinėms operacijoms. 
Tikėtina, kad bendrovės vietos investicijoms ieškos už ES ribų, ir tai turės didžiausią poveikį Europos 
valstybėms, kurių ekonomikos augimas priklauso nuo tiesioginių užsienio investicijų. Be to, daugiau 
dėmesio skiriant paskirstymo mechanizmo elementams gali būti gerokai iškraipyti sprendimai dėl 
įdarbinimo.

Maltos Parlamentas pažymi, jog euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovai susitarė, kad „parengti bendrą 
pelno mokesčio bazę būtų pajamoms įtakos neturintis būdas užtikrinti valstybių narių mokesčių sistemų 
nuoseklumą kartu laikantis nacionalinių mokesčių strategijų, taip pat prisidėti prie fiskalinio tvarumo ir Europos 
verslo subjektų konkurencingumo“. Bendra pelno mokesčio bazė gali neturėti poveikio pajamoms, jeigu bus 
laikomasi valstybių narių lyginamųjų ir konkurencinių pranašumų. Be to, euro zonos valstybių ar vyriausybių 
vadovai mini bendrą pelno mokesčio bazę, o ne bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę.

Todėl Maltos Parlamentas mano, kad formulė neatitinka tikslo prielaidos, kad jį galima geriau pasiekti ES 
lygmeniu. Siūlomi Europos lygmens veiksmai veikiau jau gali turėti neigiamą poveikį.

Išvada
1. Maltos Parlamentas mano, kad Sutartyse institucijoms aiškiai nesuteikiami įgaliojimai pagal 

115 straipsnį priimti direktyvą, kuria būtų bandoma įtvirtinti siūlomą BKPMB sistemą pelno 
mokesčio bazei nustatyti pasitelkiant konsolidavimą ir paskirstymą, tuo labiau nesuteikiama 
tokio masto įgaliojimų. Todėl, laikantis naujosiose Sutartyse įtvirtintos kategoriškos nuostatos 
dėl suteikimo principo, Komisijai tenka sunkesnė pareiga – įrodyti, kad kiekviena pagal 
115 straipsnį (aiškinamą kartu su SESV 114 straipsniu ir ES sutarties 4 straipsniu) siūloma 
priemonė šį principą atitinka. O taip nėra, jeigu priemonės rezultatas būtų sukurta sistema, 

                                               
1 6 konstatuojamoji dalis.
2 10 ir 20 konstatuojamosios dalys.
3 Bendrovės Ernst & Young atliktas 2011 m. sausio mėn. tyrimas, kuriame įvertintas bendros konsoliduotosios 
pelno mokesčio bazės pasiūlymo poveikis Europos verslo mokesčių mokėtojams.
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viršijanti įstatymų derinimo ribas ir pažeidžianti fiskalinį suverenumą, kaip vieną svarbiausių 
valstybės funkcijų.

2. Kiekvienu atveju bet koks ES prisiimamas įgaliojimas (jeigu jis nėra išimtinis) turi atitikti 
subsidiarumo principą ir proporcingumo principą. Norėdama tai įrodyti, Komisija turi pateikti 
įrodymų:

1) kad pavienių ar visų valstybių narių savanoriškais veiksmais planuojamų rezultatų 
nebūtų pasiekta, o siūlomi veiksmai ES lygmeniu būtų geresni (subsidiarumas) ir

2) kad priemonė reikalinga norint sudaryti geresnes sąlygas sukurti vidaus rinką ir 
sudaryti geresnes sąlygas jai veikti, kartu neviršijant tikslui pasiekti reikalingų priemonių: 
siūlomoje direktyvoje nereglamentuojama daugiau negu reikia norint pašalinti 
akivaizdžias kliūtis ir ta direktyva būtų tinkama, reikalinga ir proporcinga tikslui pasiekti 
(proporcingumas). Be to, teikdama pasiūlymą, Komisija turi išsamiai pagrįsti, kaip 
visapusiškai pasiūlymas atitinka šiuos principus ir kaip nauda atsveria neigiamą poveikį. 
Mes nemanome, kad šiame pasiūlyme tai padaryta. Nepateikta pakankamai kiekybinių ar 
kokybinių pagrindimo argumentų. Mūsų nuomone, tokių pagrindimo argumentų 
nepateikta, pateikta tik spekuliatyvių priemonių.

Nors suprantama, kad Komisija pati pripažino ir į tai atsižvelgdama kaip teisiniu pagrindu vis dar remiasi 
115 straipsniu (vienbalsiškumas Taryboje), šis pasiūlymas susijęs su valstybių narių suverenumu tiesioginių 
mokesčių klausimais, o planuojamas rezultatas tas, kad pasiūlymu Maltai ir kitoms valstybėms narėms bus 
užkirstas kelias priimti sprendimus dėl apmokestinimo politikos, pvz., dėl mokesčio tarifo, ir tai turės 
trumpalaikį, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikį neigiamą poveikį ekonominei padėčiai. 115 straipsnyje, kurį 
Komisija nurodė kaip teisinį pagrindą, reikalaujama, kad Taryboje būtų balsuojama vienbalsiai. Taigi, norint 
gauti valstybės narės sutikimą, priemonė neturi šioms suverenioms valstybėms dabar ar ateityje užkirsti kelio 
formuluoti visus savo vidaus politikos elementus. ES taip pat nenaudinga to daryti taip, kad būtų pakenkta 
vienos ar kelių valstybių narių fiskalinei ir biudžetinei bazei. Tačiau būtent tai šia priemone siekiama padaryti. 
Šis pasiūlymas minėtu klausimu turi neigiamą poveikį valstybių narių autonomijai ir todėl valstybei mažėja 
galimybių šį mokestį struktūrizuoti pagal savo socialines ir ekonomines aplinkybes, nesvarbu, ar tai būtų daroma 
centriniu, regioniniu, ar vietos lygmeniu.

Antra, jeigu kalbėsime apie BKPMB modelio pasirinkimą, ypač konsolidavimo elementą (pajamų 
paskirstymą) – pagrindinį pasiūlymo elementą – šiame pasiūlyme minimas modelis (iš keleto galimų), kurį 
taikant būtų gerokai pakeistos keleto valstybių narių nacionalinės mokesčių sistemos, kartu dar labiau 
apsunkinant valstybių narių ir ES ekonomiką, o trumpalaikiai, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikiai rezultatai būtų 
abejotini. Beje, keletu aspektų – BVP, pajamų netekimo, išlaidų ir užimtumo aspektais – prognozuojami 
neigiami rezultatai. Aiškiai neįrodyta, kad pasiūlymas būtų naudingas bendram ES labui, o to reikia norint 
pasiekti tikslą, kurio valstybės narės negalėtų pakankamai pasiekti pačios. Valstybės narės gali imtis pagalbinių 
priemonių keletui „konkrečių“ tikslų pasiekti. Valstybės narės pavieniui arba kartu gali įgyvendinti keletą 
veiksnių, naudodamosi priemonėmis, kuriomis:

i) taip plačiai nepažeidžiami valstybių narių įgaliojimai ir

ii) suteikiama galimybių, kurios yra pakankamai patrauklios, kad jomis būtų skatinama 
tarpvalstybinė veikla. Be to, galima pasiekti daugiau bendrumo bei platesnių tikslų – jų galima 
pasiekti darniai, bendradarbiaujant ir mažiau, negu siūloma, derinant teisės aktus, pvz., taikant 
bendrą pelno mokesčio bazę be konsolidavimo.

Todėl Komisija negali teigti, kad laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų. Trumpuoju ir ilguoju 
laikotarpiu šiuos tikslus galima įgyvendinti ne tokiomis intervencinėmis priemonėmis, netrukdant ir beveik 
nedarant neigiamo poveikio.

Reikėtų prisiminti, kad net ir pačios ES tikslai pakito ir tapo platesni, todėl naujus tikslus ir prioritetus reikia 
patikrinti, ar jie neprieštarauja tiesioginiam siekiui panaikinti bet kokias tikras ar menamas kliūtis, kad vidaus 
rinka būtų tobula. Kitos vertybės puoselėjamos ir tikslai įgyvendinami kartu su Europos bendrijos integracijos 
tikslais. Žinoma, ekonominis ir fiskalinis stabilumas yra vieni iš šių tikslų.
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Maltos Parlamento požiūriu, dabartinis pasiūlymas neatitinka nei subsidiarumo, nei proporcingumo principų ir 
neįrodyta, kad jis šiuos principus atitinka.

Atsižvelgdamas į dabartinio šios priemonės varianto padarinius valstybės suverenumui ir į rimtus jos 
padarinius apskritai, ypač nuo paslaugų priklausančių šalių dešimtmečiais planuotai ekonomikai, nes 
įvairioms valstybėms narėms, taip pat visai ES nebus jokios naudos, palyginti su žala, arba nauda bus tik 
spekuliatyvinė ir abejotina:

Maltos Parlamentas nusprendė nepritarti pasiūlymui ir prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 
6 straipsnyje apibrėžta tvarka pateikti šią pagrįstą nuomonę.

2011 m. gegužės 17 d.

Atstovų Rūmai
Maltos Parlamentas


