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iepriekš minēto priekšlikumu.



PE465.003v01-00 2/6 CM\868034LV.doc

LV

PIELIKUMS

Priekšlikums Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 
(KKUINB) — COM(2011)121

Maltas parlamenta Pārstāvju palātas pamatots atzinums

Atzīmējot, ka Priekšlikuma Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 
(KKUINB) galvenais mērķis ir novērst nozīmīgākos šķēršļus izaugsmei iekšējā tirgū, it īpaši tos, kas attiecas uz 
27 dalībvalstu finanšu sistēmām, Maltas parlaments uzskata, ka šis mērķis netiks sasniegts. Eiropas Komisija 
uzskata, ka šim jautājumam nepieciešama kopēja pieeja, ņemot vērā noteikumus, kas aplūko arī pārrobežu 
zaudējumus un beznodokļu grupu pārstrukturēšanu. Maltas parlaments uzskata, ka šīs direktīvas mērķus var 
sasniegt efektīvāk, izmantojot dalībvalstu līdzekļus.

Subsidiaritātes un proporcionalitātes principi kļūst būtiski, kad Savienībai un dalībvalstīm ir kopīga kompetence 
kādā konkrētā jomā saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību. Tā kā 
šis nav tāds gadījums, šāda problēma nerodas. Finanšu jautājumi ir acīmredzami izslēgti no Savienības 
ekskluzīvās kompetences. Tāpēc vienīgā iespēja ir (kā to pieņēmusi Komisija), ka Savienībai un tās dalībvalstīm 
jādala kompetence nodokļu jautājumos iekšējā tirgū kopumā, kā to pieļauj Līgums. Rodas jautājums, vai 
Savienībai ir pilnvaras pieņemt nodokļu harmonizācijas pasākumus ierosinātajā pasākumā.

Savienības rīcības pilnvaras

Pēdējā Līguma versijā skaidrāk nekā jebkad iepriekš norādīts, ka Savienība un tās iestādes nevar rīkoties, stingri 
neievērojot līgumu ietvaros piešķirtās pilnvaras (kompetences piešķiršanas princips). Šis virziens ievērots kopš 
Māstrihtas līguma laikiem, kas tika nostiprināts pēc referenduma par Konstitucionālo līgumu negatīvajiem 
rezultātiem Īrijā un Francijā 2005. gadā.

Šajā gadījumā Komisija uzskata, ka Savienībai piešķirtas pilnvaras atbilstoši LESD 115. pantam, kas atļauj 
Padomei, rīkojoties vienprātīgi saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru un pēc konsultēšanās ar Eiropas 
Parlamentu un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, izdot direktīvas, lai saskaņotu šādus dalībvalstu likumus, 
noteikumus vai administratīvos aktus, kuri tieši ietekmē iekšējā tirgus izveidi vai darbību.

Par Komisijas [lēmuma] loģisko pamatojumu it kā tiek uzskatīts 115. pants, ja 114. pants nevar tikt piemērots, jo 
pieņem, ka 114. panta 1. punktu kā tādu nevar piemērot, tā kā 114. panta 2. punkts izslēdz tā piemērošanu 
finanšu jautājumos un attiecīgi parastās likumdošanas procedūras pieņemšanu. No tā izriet, ka Komisija uzskata, 
ka 114. panta 2. punkts neatrisina jautājumu par nodokļu harmonizāciju un nodokļu likumus var harmonizēt 
tikai tad, ja tiek piemērots 115. pants, lai gan 115. pantā apgalvots, ka tas darbojas, neierobežojot 114. panta 
noteikumus.

Taču 115. pantā minēta tiesību aktu tuvināšana u. c. „Tiesību aktu tuvināšanu” parasti saprot tādā nozīmē, ka 
kopīgs rezultāts tiek sasniegts, izmantojot šajā nolūkā dalībvalstu tiesību aktu konverģenci. Parasti tas nenozīmē 
tiesību aktu vienādošanu, ne arī tiesību aktu vai unikālas Eiropas sistēmas radīšanu. Iepriekš papildus 
noteikumiem par tiesību aktu „tuvināšanu” jebkura līdzīga ambicioza iniciatīva bija jāpieņem ar regulu un cita 
Līgumā noteiktā tiesiskā pamata palīdzību. Turklāt pēdējos gados Eiropas Savienības Tiesa ir ierobežojusi paša 
114. panta lietošanu Komisijā (galvenie noteikumi tiesību aktu tuvināšanai Padomē, kas drīzāk atzīst kvalificētu 
balsu vairākumu nekā vienprātību). Piemēram, no lietas „Tabakas izstrādājumu reklamēšana un sponsorēšana” 
(lieta C-376/98) izriet, ka jānosaka, ka Savienības darbībai būtu jāsniedz ieguldījums iekšējā tirgus izveidē vai 
darbībā, bet tā nesniedzas tālāk. Jo īpaši šādai darbībai nevajadzētu izraisīt konkurences ierobežošanu. Tāpat 
mērķim nevajadzētu būt iekšējā tirgus regulēšanai, sevišķi iejaucoties šajās dalībvalstu pilnvarās, un, protams, ir 
skaidri jāpārliecinās par saistību starp katru ierosināto pasākumu un iekšējā tirgus mērķiem, pilnībā ņemot vērā 
Līgumu.
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Turklāt 4. panta 2. punkts Līgumā par Eiropas Savienību (kādreizējais Lisabonas līgums) paredz Savienībai 
dalībvalstu „būtisko funkciju” respektēšanu. Šajā 4. pantā nav sniegta izsmeļoša dalībvalstu „būtisko funkciju” 
definīcija, un mēs uzskatām, ka pasākums varētu apdraudēt un, pēc mūsu domām, apdraud funkcijas, kas 
vienmēr par tādām uzskatītas (ieņēmumu un fiskālā suverenitāte).

Mūsu pārliecība ir, ka Lisabonas līguma ietvaros, ja tas tiek pieprasīts, Eiropas Kopienu Tiesai šie Līguma 
noteikumi un principi jāinterpretē un jāpiemēro stingri, kā to sagaidīja dalībvalstis, ratificējot Lisabonas līgumu.

Ņemot to vērā, mēs uzskatām, ka līgumi iestādēm nepiešķir pilnvaras pieņemt pasākumus, kuru mērķis ir 
izveidot KKUINB sistēmu vienotas nodokļa bāzes noteikšanai, izmantojot konsolidāciju un sadalīšanu 
(proporcijas metode), un, plašākā nozīmē, kā direktīvu saskaņā ar 115. pantu. Tāpēc, ņemot vērā kategorisko 
noteikumu par kompetences piešķiršanas principu jaunajos līgumos, Komisijai ir vēl nopietnāks uzdevums 
parādīt, ka jebkuram priekšlikumam saskaņā ar 115. pantu (interpretējot 114. panta kontekstā) jābūt saskaņā ar 
tā nosacījumiem. Tas nav jāņem vērā tādā gadījumā, ja ar pasākumu tiks izveidota sistēma, kas pārsniedz tiesību 
aktu harmonizācijas robežas un turpmāk apdraud fiskālo suverenitāti kā valsts būtisku funkciju.

Iemesli, kāpēc Maltas parlaments uzskata, ka Komisijas priekšlikums pārkāpj subsidiaritātes principu, ir šādi:

• Kopumā jaunie noteikumi priekšlikumā par KKUINB paši par sevi ir nenoteiktības avots, tā kā tie negūst 
labumu ne no interpretēšanas vēstures, ne no nodokļu administrācijas, ne arī no tiesu iestādēm. Turklāt, tā kā 
KKUINB ir neobligāts, uzņēmumiem jāsastopas ne vien ar 27 dažādiem spēkā esošiem noteikumu 
kopumiem, bet arī ar KKUINB. Kamēr kāds varētu iebilst, ka šīs sistēmas ietvaros varētu būt vairāki 
ieguvumi lieliem uzņēmumiem, maziem uzņēmumiem varētu būt grūtības izvēlēties labāko sistēmu. Tas 
attiecas gan uz tiem uzņēmumiem, kas ir grupas locekļi, gan uz tiem, kas tādi nav. Pēdējiem minētajiem arī ir 
dota iespēja direktīvas priekšlikuma ietvaros piemērot KKUINB. Turklāt, lai gan priekšlikums neietekmē 
nodokļu likmes, ko piemēro dalībvalstis, sakarā ar to, ka priekšlikums nav neitrāls attiecībā uz ienākumiem, 
ir ļoti iespējams, ka dalībvalstis ikreiz būs spiestas šīs likmes mainīt. Lai gan KKUINB mērķis ir izveidot 
saskaņotu rīcību, ņemot vērā faktu, ka KKUINB ir neobligāta un attiecas arī uz uzņēmumiem, kas nepieder 
grupai, tas nozīmē, ka šāda rezultāta nebūs. Tāpēc šīs direktīvas mērķi ES līmenī netiks efektīvi sasniegti.

• Lai gan KKUINB var piedāvāt saistību izmaksu zināma veida samazinājumu, izvēle starp atsevišķu 
ienākumu aprēķinu un KKUINB nevar būt piemērots priekšlikums. Turklāt ideja par vienas pieturas iestādi 
rada iespaidu, ka visi nodokļu maksātāji sadarbojas ar vienu nodokļu administrācijas iestādi. Tomēr, kamēr 
saskaņā ar normālu sistēmu uzņēmumi un atsevišķas personas sadarbojas ar attiecīgajām nodokļu iestādēm, 
saskaņā ar KKUINB atsevišķiem uzņēmumiem būs vairāk jāsadarbojas ar vadošo nodokļu maksātāju gan 
konsolidācijas, gan arī kompetentās iestādes veikto auditu laikā. Tas ir tāpēc, ka atsevišķiem uzņēmumiem ir 
pienākums KKUINB ietvaros saglabāt visus pārskatus un apliecinošos dokumentus. Turklāt nav skaidrs, vai 
KKUINB ir prasība veikt saistību izmaksu samazinājumu nodokļu deklarāciju sastādīšanas izteiksmē. Šo 
mērķi var sasniegt, izmantojot citus papildu un proporcionālus līdzekļus. Piemēram, ieviešot elektroniskos 
līdzekļus dalībvalstu līmenī, šīs izmaksas varētu ievērojami samazināt. Turklāt uzņēmumiem, kas pieņems 
KKUINB (neatkarīgi no piederības grupai), būs jāsedz papildu izmaksas pārmaiņu dēļ. Tas ir īpaši svarīgi 
maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tāpēc ES līmenī šā mērķa sasniegšanai nekādas darbības patiesībā nav 
nepieciešamas. Maltas parlaments uzskata, ka ar darbībām dalībvalstīs būtu pietiekami, lai samazinātu 
administratīvo slogu.

• Viens no KKUINB mērķiem ir tās sarežģītās iekšējo cenu noteikšanas sistēmas atcelšana, kas šobrīd tiek 
piemērota grupu darījumiem. Tāpat Maltas parlaments uzskata, ka KKUINB nenovērš iekšējo cenu 
noteikšanu, to joprojām piemēro uzņēmumiem, kas nav pieņēmuši KKUINB, vai starp grupu uzņēmumiem 
dažādās KKUINB 1. Priekšlikumā atzīts, ka KKUINB nemazinās strīdus starp dalībvalstīm. Turklāt jau 
eksistē mehānisms strīdu risināšanai par šo tematu dalībvalstu starpā, t. i., nolīgumi par nodokļu dubultas 
uzlikšanas novēršanu un šķīrējtiesas līgums. Tādā pašā veidā ES Kopējais iekšējo cenu noteikšanas forums 
apvieno nodokļu administrāciju dalībvalstīs un tirdzniecības pārstāvjus, lai atrisinātu iekšējo cenu 
noteikšanas jautājumus. Attiecībā uz šo forumā sasniegti vairāki rezultāti, ieskaitot priekšlikumu par rīcības 
kodeksu attiecībā uz iekšējo cenu noteikšanu, ko apstiprināja Eiropas Savienības Padome. Tāpēc, lai 
sasniegtu šo mērķi, nekāda rīcība ES līmenī nav nepieciešama, jo vajadzīgie mehānismi jau darbojas.
Nešķiet, ka šo mērķi varētu labāk sasniegt ar priekšlikumu par KKUINB, jo pati KKUINB atzīst, ka varētu 

                                               
1 Priekö likuma 123. pants.
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rasties dažas domstarpības.

• KKUINB mērķis ir pilnā mērā ņemt vērā pārrobežu tirdzniecības darbības un tādējādi izvairīties no papildu 
nodokļiem, kas attiecas uz konsolidētu peļņu un zaudējumiem ES līmenī 1. Kamēr ar konsolidāciju tiek 
sasniegts šis rezultāts, dalībvalstis var veikt darbības valsts līmenī, lai mazinātu grupu zaudējumus, un 
Eiropas Kopienu Tiesa jau ir pieņēmusi spriedumu par šo tematu (sk. lietu C-446/03, Marks & Spencer plc
pret David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes)). Lai sasniegtu šo mērķi, darbība ES līmenī nav 
nepieciešama, tā kā darbības saistībā ar šādiem jautājumiem var pienācīgi veikt dalībvalstu līmenī.

• Cits KKUINB mērķis ir samazināt papildu iespējas vai tās, kas nav norādītas uzņēmumu ienākumu nodokļa 
plānošanā, piemērojot 27 līdzīgas ienākumu nodokļa sistēmas Savienībā, ieskaitot vispārējo noteikumu pret 
ļaunprātīgu izmantošanu, kas papildināts ar pasākumiem dažāda veida prakšu ierobežošanai 2. Maltas 
parlaments uzskata, ka kaitnieciskas nodokļu prakses ES iekšienē regulē pašreizējais mehānisms, t. i., 
Rīcības kodeksa jautājumu grupa (Uzņēmējdarbības nodokļi). Šī grupa ir izstrādājusi ieteikumus, ko vēlāk 
apstiprināja Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. Turpmāk Maltas parlaments uzskata, ka šā mērķa 
sasniegšanai nav jāveic nekādas darbības ES līmenī, jo mehānisms jau eksistē un nešķiet, ka ar KKUINB šo 
mērķi varētu sasniegt labāk. 

• Sadalījuma formula atbilst konsolidācijas elementam priekšlikumā. Maltas parlaments uzskata, ka šī 
formula rada izkropļojumus attiecībā uz dalībvalstu salīdzināmām un konkurences priekšrocībām, tā gūst 
labumu no ekonomikām, kas joprojām ir atkarīgas no ekonomikas nozarēm, kuras saistītas ar intensīvu 
darbu, un kaitē šīm ekonomikām, kad produktivitātes līmenis ir salīdzinoši augsts un/vai virzās un 
saimnieciskām darbībām ar pievienoto vērtību, un/vai kur tirgus apjoms ir ierobežots. Turklāt pētījumi 3

atklāj, ka:

- uzņēmumu ienākumu nodokļu slogs par iespējamiem ienākumiem KKUINB rezultātā pieaugs.
Galvenais iemesls tam ir tāds, ka sadalījuma mehānisms nozīmēs, ka lielāka ienākumu daļa tiks sadalīta 
un aplikta ar nodokli dalībvalstīs ar augstāku ienākuma nodokļa likmi;

- sagaidāms, ka sadalījuma formula ievērojami izjauks līdzsvaru un neatspoguļos mūsdienīgas 
uzņēmējdarbības ekonomisko pamatu. Šie izkropļojumi nozīmē, ka nodoklis var būt nopietns kavēklis 
komercdarījumos. Iespējams, ka uzņēmumi turpmāk izvēlēsies investēt ārpus ES, kas visvairāk 
ietekmēs tās Eiropas ekonomikas, kuru ekonomiskā izaugsme ir tieši atkarīga no ārvalstu investīcijām.
Turklāt lielāka koncentrēšanās uz sadales mehānisma elementiem var izraisīt nozīmīgus izkropļojumus 
lēmumos par nodarbinātību.

Maltas parlaments uzsver, ka eurozonas valstu vadītāji vai valdības ir vienojušies, ka „kopējas konsolidētā 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes izveidošana var būt ieņēmumus neietekmējošs veids, lai turpmāk 
nodrošinātu saskaņotību starp dalībvalstu nodokļu sistēmām, tai pat laikā respektējot dalībvalstu nodokļu 
stratēģijas un sniedzot ieguldījumu fiskālā ilgtspējībā un Eiropas uzņēmējdarbības konkurētspējā”. Kopēja 
konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze var neatstāt ietekmi uz ieņēmumiem, ja vien tiek ņemtas vērā 
dalībvalstu salīdzināmās un konkurences priekšrocības. Turklāt dalībvalstu un eurozonas vadītāji atsaucas uz 
kopēju uzņēmumu ienākumu nodokļa bāzi, nevis kopēju konsolidētu uzņēmumu ienākumu nodokļa bāzi.

Attiecīgi Maltas parlaments uzskata, ka formula neapmierina mērķa priekšnoteikumu, proti, ka mērķi var labāk 
sasniegt ES līmenī. Drīzāk ierosinātā darbība Eiropas līmenī var radīt negatīvu ietekmi.

Secinājumi
1. Maltas parlaments uzskata, ka līgumi skaidri nepiešķir iestādēm pilnvaras saskaņā ar 

115. pantu pieņemt direktīvu, kas mēģina noteikt ierosināto KKUINB sistēmu izveidot kopēju 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, izmantojot konsolidāciju un sadalījumu, turklāt šādā 
apmērā. Tā kā jaunajos līgumos ir kategorisks noteikums par kompetences piešķiršanas 
principu, Komisijai ir vēl lielāks uzdevums parādīt, ka katram saskaņā ar 115. pantu 

                                               
1 6. preambula.
2 10. un 20. preambula.
3 Pētījums par Priekšlikuma par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi ietekmi uz Eiropas 
uzņēmumu nodokļu maksātājiem, 2011. gada janvāris, veica „Ernst & Young”.
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piedāvātajam pasākumam (interpretējot LESD 114. panta un LES 4. panta kontekstā) jāatbilst 
šim principam. Tas nebūtu jāņem vērā tādā gadījumā, ja ar pasākumu tiktu izveidota sistēma, 
kas pārsniedz tiesību aktu harmonizācijas robežas un arī apdraud fiskālo suverenitāti kā valsts 
būtisku funkciju.

2. Visos gadījumos Savienības izmantotajām pilnvarām (ja tās nav ekskluzīvas) jāatbilst 
subsidiaritātes principam un arī proporcionalitātes principam. Lai to pierādītu, Komisijai ir 
jāparāda:

1) ka dalībvalstu brīvprātīgā darbība atsevišķi vai kopā nesniegs cerētos rezultātus, 
turpretim ierosināto darbību veikšana ES līmenī būtu labāka (subsidiaritāte), un 

2) ka pasākums ir nepieciešams, lai atvieglotu iekšējā tirgus izveidi vai darbību, kamēr tas 
nepārsniedz robežas, kas nepieciešamas mērķa sasniegšanai: ierosinātā direktīva neveic 
vairāk, nekā ir nepieciešams, lai novērstu acīmredzamus šķēršļus, un ir atbilstoša, 
nepieciešama un proporcionāla attiecībā uz mērķa sasniegšanu (proporcionalitāte).
Turklāt, iepazīstinot ar priekšlikumu, Komisijai ir detalizēti jāpamato, kā tas pilnībā 
ievēro šos principus un kā priekšrocības kompensē negatīvos blakusefektus. Mēs 
neuzskatām, ka šajā priekšlikumā tas būtu izdarīts. Nav sniegti pietiekami kvalitatīvi vai 
kvantitatīvi pamatojumi. Mēs apgalvojam, ka nav šādu pamatojumu, bet ir ievērojami 
spekulatīvi pasākumi.

Tā kā ir saprotams, ka Komisija pati ir atzinusi 115. pantu (vienprātība Padomē) kā tiesisku pamatu, un, ņemot to 
vērā, joprojām uz to atsaucas, šis priekšlikums ir saistīts ar dalībvalstu suverenitāti tiešās nodokļu uzlikšanas 
jautājumos, un paredzamais rezultāts ir, ka tas kavēs Maltu un citas dalībvalstis pieņemt lēmumus nodokļu 
politikā, piemēram, par nodokļu likmēm, kas varētu negatīvi ietekmēt ekonomiku īstermiņā, vidējā termiņā un 
ilgtermiņā. Komisijas pieņemtais tiesiskais pamats, 115. pants, pieprasa vienprātību Padomē. Tādējādi, lai 
panāktu saskaņošanu dalībvalstī, pasākums nedrīkst šīm suverēnajām valstīm ne tagad, ne nākotnē uzlikt par 
pienākumu formulēt valsts politiku tās visos elementos. Tāpat Savienības interesēs nav vājināt fiskālo vai 
budžeta pamatu vienā vai vairākās dalībvalstīs. Taču tas ir tieši tas, ko šis pasākums cenšas panākt. Priekšlikums 
negatīvi ietekmē valstu autonomiju šai sakarā un tādējādi iespēju, ka nodokļi tiek noteikti valstī atbilstoši 
sociālekonomiskajiem apstākļiem centrālā, reģionālā vai vietējā līmenī.

Otrkārt, attiecībā uz izvēli par KKUINB modeli un īpaši konsolidācijas elementu (ienākumu sadalījums) —
priekšlikuma pamatelementu — šis priekšlikums atsaucas uz modeli (no vairākiem, kas ir pieejami), kurš rada 
ievērojamas izmaiņas vairāku dalībvalstu nodokļu sistēmās, uzliekot turpmāku slogu dalībvalstu ekonomikām un 
ES, un apšaubāmus rezultātus īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā. Patiesībā negatīvas sekas ir sagaidāmas 
vairākos aspektos — saistībā ar IKP, ieņēmumu zaudējumiem, izdevumiem un nodarbinātību. Nav skaidri 
pierādīts, ka priekšlikums būtu kopējs ieguvums visai ES, kas tiek pieprasīts šajā nolūkā, kuru dalībvalstis pašas 
nevarētu pietiekami sasniegt. Dalībvalstis var veikt veicinošus pasākumus, lai sasniegtu dažus „īpašus” mērķus.
Vairākus faktorus dalībvalstis var īstenot atsevišķi vai kopā, izmantojot mehānismus, kas: 

i) šādā veidā vai plaši nepārkāpj dalībvalstu pilnvaras un

ii) piedāvā izredzes, kas ir pietiekami pievilcīgas, lai veicinātu pārrobežu aktivitātes. Turklāt varētu 
sasniegt lielāku saskaņotību, kā arī plašākus mērķus līdzsvarotā veidā, izmantojot sadarbību un 
zemāku harmonizācijas līmeni, nekā tas ir priekšlikumā, piemēram, kopējo uzņēmumu ienākumu 
nodokļa bāzi bez konsolidācijas.

Tāpēc Komisija nevar iebilst, ka subsidiaritātes un proporcionalitātes principi tiek ievēroti. Mazāk agresīvas 
iespējas var šādus mērķus palīdzēt sasniegt īstermiņā un ilgtermiņā bez īpašas iejaukšanās un negatīvām sekām.

Jāatceras, ka pat tad, ja Savienības mērķi ir mainījušies un ar tiem ir iepazīstināts, tā rezultātā jānosaka jauni 
mērķi un prioritātes attiecībā uz tiešu integrāciju nolūkā novērst jebkurus šķēršļus, gan reālus, gan iespējamus, 
lai iekšējais tirgus būtu pilnīgs. Citām vērtībām un mērķiem jāpastāv līdzās integrācijai attiecībā uz Eiropas 
Kopienu. Protams, starp šiem mērķiem ir fiskālā un ekonomiskā stabilitāte.

Maltas parlaments uzskata, ka pašreizējais priekšlikums neatbilst un nav redzams, ka atbilstu, ne subsidiaritātes, 
ne proporcionalitātes principam.
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Ievērojot ietekmi uz valsts suverenitāti un nopietnās paredzamās sekas šā pasākuma, kāds tas ir šobrīd, 
rezultātā, īpaši uz tām ekonomikām, kas atkarīgas no pakalpojumiem, kuri plānoti vairākus gadu 
desmitus uz priekšu, tā kā ieguvumu salīdzinājumā ar kaitējumu nav ne dalībvalstīm, ne Savienībai, vai 
arī tie ir spekulatīvi un apšaubāmi:

Maltas parlaments ir nolēmis izteikt iebildumus par priekšlikumu un nosūtīt šo pamatoto atzinumu 
saskaņā ar procedūru, kas noteikta Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības 
darbību pievienotā 2. protokola 6. pantā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu.

2011. gada 17. maijā

Pārstāvju palāta
Maltas parlaments


