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Uit hoofde van artikel 6 van Protocol 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, mag ieder nationaal parlement binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van een wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een met redenen omkleed 
advies toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp zijns inziens niet 
strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
verantwoordelijk voor de waarborging van het subsidiariteitsbeginsel.

Een met redenen omkleed advies van het Huis van Afgevaardigden van de Republiek Malta over 
bovengenoemd voorstel is ter informatie bijgevoegd.
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BIJLAGE

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde 
heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) – COM(2011)0121

Met redenen omkleed advies van het Huis van Afgevaardigden, Maltees parlement

Gezien het feit dat de hoofddoelstelling van het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een 
gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) het wegnemen 
van de belangrijkste obstakels voor groei in de interne markt is, met name de obstakels die voortkomen uit het feit 
dat er 27 verschillende nationale belastingstelsels zijn, is het Maltese parlement van mening dat dit doel niet zal 
worden gehaald. De Europese Commissie is van mening dat deze kwestie een gezamenlijke aanpak vereist met 
betrekking tot de bepalingen die onder andere grensoverschrijdende verliezen en belastingvrije reorganisaties van 
een groep betreffen. Het Maltese parlement is van mening dat de doelstellingen van deze richtlijn doeltreffender op 
nationaal niveau kunnen worden bereikt.

De beginselen van subsidiariteit en evenredigheid worden relevant als de Unie en haar lidstaten op een bepaald 
gebied gezamenlijke bevoegdheid hebben krachtens het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie. Waar dit niet het geval is, treedt dit probleem niet op. Uiteraard heeft 
de Unie geen exclusieve bevoegdheid op fiscaal gebied. Daarom is de enige andere optie (in de ogen van de 
Commissie) dat de Unie en haar lidstaten gedeelde bevoegdheid op belastinggebied krijgen waar het in het algemeen 
de interne markt betreft, zoals toegestaan volgens het Verdrag. Hierbij rijst de vraag of de Unie de bevoegdheid 
heeft om in de voorgestelde mate belastingharmonisatiemaatregelen te nemen.

De handelingsbevoegdheid van de Unie

De meest recente versie van het Verdrag maakt meer dan ooit duidelijk dat de Unie en haar instellingen alleen 
kunnen handelen als zij strikt binnen de grenzen van de bevoegdheden blijven die hun in de Verdragen zijn 
toebedeeld (beginsel van bevoegdheidstoedeling). De Unie is deze weg ingeslagen met het Verdrag van Maastricht, 
dat werd versterkt nadat de referenda over het Grondwettelijk Verdrag in Ierland en Frankrijk in 2005 een negatief 
resultaat opleverden.

In dit geval is de Commissie van mening dat de bevoegdheid aan de Unie is toebedeeld uit hoofde van artikel 115 
VWEU, volgens welk de Raad met eenparigheid van stemmen volgens een bijzondere wetgevingsprocedure en na 
raadpleging van het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité richtlijnen vaststelt voor de 
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten welke rechtstreeks van 
invloed zijn op de instelling of werking van de interne markt.

De Commissie lijkt ervan uit te gaan dat artikel 115 van toepassing is als artikel 114 niet kan worden toegepast 
omdat wordt geaccepteerd dat artikel 114, lid 1, zelf niet kan worden toegepast daar artikel 114, lid 2, toepassing 
daarvan en daarmee van de aanneming van de gewone wetgevingsprocedure in fiscale aangelegenheden uitsluit. Dit 
impliceert dat de Commissie van mening is dat artikel 114, lid 2, geen oplossing vormt voor het probleem van 
belastingharmonisatie en dat belastingwetgeving alleen kan worden geharmoniseerd als artikel 115 wordt toegepast, 
al stipuleert artikel 115 zelf dat het de bepalingen van artikel 114 onverlet laat.

In artikel 115 is echter sprake van de ‘onderlinge aanpassing’ van wetten enz. Onder ‘onderlinge aanpassing van 
wetten’ wordt doorgaans verstaan dat een gemeenschappelijk resultaat wordt bereikt door de desbetreffende 
nationale wetten te convergeren. Dit wil doorgaans niet zeggen dat wetten worden geharmoniseerd of een nieuwe 
wet of een uniek Europees stelsel worden geformuleerd. In het verleden dienden dit soort ambitieuze initiatieven te 
worden goedgekeurd middels een verordening en een andere basis in het Verdrag dan de bepalingen over de 
‘onderlinge aanpassing’ van wetten. Bovendien heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de afgelopen jaren 
de toepassing van artikel 114 zelf beperkt tot de Commissie (de belangrijkste bepalingen voor de onderlinge 
aanpassing van wetten, waarvoor in plaats van eenparigheid van stemmen slechts een gekwalificeerde meerderheid 
in de Raad nodig is). Zo bleek bijvoorbeeld uit de zaak ‘Reclame en sponsoring voor tabaksproducten’ (zaak C-
376/98) dat moet worden vastgesteld dat de instelling of werking van de interne markt baat zou hebben bij een 
maatregel van de Unie, maar niet meer dan dat. Een dergelijke maatregel zou met name niet mogen leiden tot 
uitschakeling van de mededinging. Ook mag deze er niet op gericht zijn de interne markt te reguleren, vooral niet 
door bevoegdheden van de lidstaten over te nemen, en zeker niet zonder dat goed is gekeken naar de koppeling 
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tussen alle voorgestelde maatregelen en de doelstellingen van de interne markt in het licht van het Verdrag als 
geheel.

Voorts is de Unie krachtens artikel 4, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (post-Lissabon) gehouden 
de ‘essentiële taken’ van de lidstaten te respecteren. Artikel 4 geeft geen precieze definitie van deze ‘essentiële 
taken’ van de lidstaten, en wij zijn van mening dat de maatregel afbreuk zou kunnen doen, en volgens ons afbreuk 
doet, aan wat altijd als zodanig is beschouwd (soevereiniteit op het gebied van inkomsten en fiscale autonomie).

Wij zijn ervan overtuigd dat het Hof van Justitie op verzoek in het kader van het Verdrag van Lissabon deze 
bepalingen en beginselen uit het Verdrag strikt moet interpreteren en toepassen; dit is  ook wat de lidstaten 
verwachtten toen zij het Verdrag van Lissabon ratificeerden.

In dit licht zijn wij van mening dat de instellingen door de Verdragen geen bevoegdheid wordt verleend om een 
maatregel vast te stellen voor de lancering van een CCCTB-stelsel voor het bepalen van een heffingsgrondslag voor 
de vennootschapsbelasting, via consolidatie en verdeling, en in bredere zin, als richtlijn krachtens artikel 115. 
Gezien de categorische bepaling over het beginsel van bevoegdheidstoedeling in de nieuwe Verdragen heeft de 
Commissie daarom de grotere taak om aan te tonen dat elk voorstel op grond van artikel 115 (geïnterpreteerd in de 
context van artikel 114) onder de voorwaarden van dit artikel moet vallen. Dit is niet het geval wanneer een 
maatregel tot de oprichting van een stelsel zou leiden dat verder gaat dan de harmonisatie van wetgeving en verder 
afbreuk zou doen aan de fiscale autonomie als essentiële taak van de staat.

Het Maltese parlement is van mening dat dit Commissievoorstel het subsidiariteitsbeginsel schendt, en wel om de 
volgende redenen:

• Algemeen gezien zijn de nieuwe bepalingen uit het voorstel voor een CCCTB op zichzelf een bron van 
onzekerheid, aangezien zij niet voortbouwen op een historie van interpretatie, niet van belastingdiensten en zelfs 
niet van rechtbanken. Aangezien de CCCTB optioneel is, moeten bedrijven zich bovendien niet alleen door 27 
verschillende geldige regelgevingen heen worstelen, maar ook door de CCCTB. Je zou kunnen zeggen dat dit 
stelsel grote bedrijven een aantal voordelen oplevert, maar kleine bedrijven vinden het wellicht lastig om het 
voor hen beste stelsel te vinden. Dit geldt zowel voor bedrijven die deel uitmaken van een groep als voor 
zelfstandige bedrijven. Het voorstel voor een richtlijn geeft de laatste groep ook de mogelijkheid CCCTB toe te 
passen.  Het voorstel laat de belastingtarieven in de lidstaten ongemoeid; toch bestaat de mogelijkheid dat 
lidstaten hun tarieven in elk geval moeten aanpassen, aangezien het voorstel niet neutraal is ten aanzien van 
inkomsten. De CCCTB heeft weliswaar tot doel een gecoördineerde actie te ontwikkelen, maar omdat de 
CCCTB optioneel is en ook geldt voor bedrijven die geen deel uitmaken van een groep, betekent dit dat zij niet 
dit effect zal hebben.  De doelstellingen van deze richtlijn zullen dus niet effectiever op EU-niveau worden 
bereikt.

• De CCCTB levert mogelijk enige besparing op nalevingskosten op, maar de keuze tussen een afzonderlijke 
winstberekening en de CCCTB is geen geschikt voorstel. Bovendien zou door het idee van een onestopshop de 
indruk kunnen ontstaan dat alle belastingplichtigen met één enkele belastingdienst te maken hebben. Daarnaast 
zouden bedrijven en personen onder het normale stelsel met hun eigen belastingdienst te maken hebben, maar 
hebben afzonderlijke bedrijven onder de CCCTB meer contact met de hoofdbelastingplichtige, zowel tijdens de 
consolidatie als tijdens de controles door de belangrijkste bevoegde instantie. Dit komt omdat de afzonderlijke 
bedrijven uit hoofde van de CCCTB verplicht zijn om alle gegevens en bewijsstukken bij te houden. Bovendien 
is niet duidelijk of de CCCTB de nalevingskosten in termen van belastingaangifteramingen moet terugbrengen. 
Dit kan worden bereikt via aanvullende en evenredige middelen.  Zo kunnen deze kosten door de invoering van 
elektronische hulpmiddelen op lidstaatniveau aanzienlijk worden teruggebracht. Bovendien maken bedrijven die 
gebruikmaken van de CCCTB (al dan niet als onderdeel van een groep) extra kosten vanwege de veranderingen. 
Dit geldt met name voor kleine en middelgrote bedrijven. Om dit doel te bereiken, is dus geen actie op EU-
niveau vereist. Het Maltese parlement is  van mening dat het voldoende is  als  alleen de lidstaten actie 
ondernemen om de administratieve rompslomp te verminderen.

• Een van de doelstellingen van de CCCTB is de afschaffing van het gecompliceerde systeem van verrekenprijzen 
dat momenteel van toepassing is voor groepstransacties. Het Maltese parlement is tevens van mening dat de 
CCCTB geen einde maakt aan verrekenprijzen, omdat deze nog steeds worden toegepast door bedrijven die 
geen gebruik maken van de CCCTB of tussen groepsmaatschappijen in verschillende CCCTB’s1. In het voorstel 
zelf wordt erkend dat de CCCTB geen einde zal maken aan geschillen tussen lidstaten.  Bovendien bestaat er al 
een mechanisme voor de behandeling van geschillen tussen lidstaten op dit gebied, namelijk de overeenkomsten 

                                               
1 Artikel 123 van het voorstel.
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ter vermijding van dubbele belastingheffing en de arbitrageovereenkomst. Voorts combineert het EU-forum 
over verrekenprijzen de belastingadministratie van lidstaten en van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven om 
problemen rond verrekenprijzen op te lossen. Het forum heeft op dit vlak een aantal resultaten geboekt, 
waaronder het voorstel voor een gedragscode met richtsnoeren inzake waarde, die zijn goedgekeurd door de 
Raad van de Europese Unie. Er is daarom geen actie op EU-niveau nodig om dit doel te bereiken, aangezien de 
benodigde mechanismen al bestaan. Het lijkt er niet op dat dit doel beter zou kunnen worden verwezenlijkt via 
het CCCTB-voorstel; in de CCCTB zelf wordt ook erkend dat er geschillen zouden kunnen optreden.

• In de CCCTB worden grensoverschrijdende commerciële activiteiten volledig in aanmerking nemen om zo 
extra belastingen te vermijden om winst en verlies op EU-niveau te consolideren2. Dit kan worden bereikt via 
consolidatie, maar de lidstaten kunnen ook op nationaal niveau maatregelen nemen om verlies binnen 
vennootschapsgroepen te voorkomen; het Hof van Justitie heeft al uitspraak gedaan over dit onderwerp (zie 
zaak C-446/03, Marks & Spencer plc v. David Halsey (Her Majesty’s Inspector of Taxes)). Hiervoor is geen 
actie op EU-niveau nodig; acties op dit gebied kunnen adequaat op nationaal niveau worden uitgevoerd.

• Een ander doel van de CCCTB is om extra mogelijkheden of mogelijkheden die niet zijn aangegeven in de 
vennootschapsbelastingplanning, te beperken door de toepassing van 27 parallelle 
vennootschapsbelastingstelsels in de Unie door een algemene antimisbruikbepaling op te nemen, aangevuld 
met maatregelen die ertoe strekken specifieke vormen van misbruikpraktijken aan banden te leggen3. Het 
Maltese parlement is van mening dat de bestaande mechanismen schadelijke belastingpraktijken in de EU 
reguleren, i.e. de groep Gedragscode (belastingregeling voor ondernemingen). Deze groep doet aanbevelingen, 
die vervolgens worden goedgekeurd door het Economisch en Sociaal Comité. Het Maltese parlement is 
derhalve van mening dat er geen actie op EU-niveau noodzakelijk is om dit doel te bereiken, aangezien de 
mechanismen al bestaan en het er niet op lijkt dat het doel beter zou worden bereikt met de CCCTB.

• De verdelingsformule komt overeen met het consolidatie-element in het voorstel. Het Maltese parlement is van 
mening dat deze formule leidt tot verstoringen in de comparatieve en concurrentievoordelen van de lidstaten, 
en ten goede komt aan economieën die nog steeds afhankelijk zijn van arbeidsintensieve economische sectoren 
en ten nadele is van economieën met een relatief hoge arbeidsproductiviteit en/of economieën die zich steeds 
meer richten op economische activiteiten met een toegevoegde waarde en/of economieën met een beperkte 
marktomvang. Verder blijkt uit studies4 dat:

- de vennootschapsbelastingdruk op potentieel inkomen door de CCCTB zal toenemen. Dit komt vooral 
omdat een verdelingsmechanisme betekent dat een groter deel van het inkomen wordt toebedeeld aan en 
belast in de lidstaten tegen een hoger vennootschapsbelastingtarief.

- de verdelingsformule naar verwachting ernstige verstoringen teweeg zal brengen en geen weerspiegeling 
vormt van de economische basis van een modern bedrijf. Deze verstoringen houden in dat belasting een 
reëel obstakel kan vormen voor handelstransacties. De kans is groot dat bedrijven buiten de EU op zoek 
gaan naar investeringslocaties; dit zal met name gevolgen hebben voor Europese economieën waarin de 
economische groei afhankelijk i s  van directe buitenlandse investeringen. Bovendien kan de grotere 
aandacht voor de elementen van het verdelingsmechanisme aanzienlijke verstoringen veroorzaken in 
besluiten op het gebied van werkgelegenheid.

Het Maltese parlement wijst erop dat de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone overeen zijn gekomen 
dat ‘de ontwikkeling van een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting een 
inkomstenneutrale weg voor de toekomst kan zijn die zorgt voor consistentie tussen nationale belastingstelsels en 
tegelijkertijd nationale belastingstrategieën respecteert, en een bijdrage levert aan de budgettaire houdbaarheid en 
het concurrentievermogen van Europese bedrijven.’ Als de comparatieve en competitieve voordelen van de lidstaten 
worden gerespecteerd, heeft een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting geen 
gevolgen voor de inkomsten. De staatshoofden en regeringsleiders hebben het bovendien over een 
gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting, niet over een gemeenschappelijke 
geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting.

Het Maltese parlement gelooft dan ook dat de formule niet beantwoordt aan de vooronderstelling dat het doel beter 
op EU-niveau kan worden bereikt. De voorgestelde maatregel op Europees niveau zou zelfs negatieve effecten 
kunnen hebben.

                                               
2 Overweging 6.
3 Overweging 10 en 20.
4 Een studie naar de gevolgen van het voorstel voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de 
vennootschapsbelasting voor Europese zakelijke belastingplichtigen, in januari 2011 uitgevoerd door Ernst & Young.
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Conclusie
1. Het Maltese parlement is van mening dat de Verdragen de instellingen niet duidelijk de bevoegdheid verlenen 

om krachtens artikel 115 een richtlijn goed te keuren waarin wordt gepoogd het voorgestelde stelsel in de 
CCCTB te bepalen tot vaststelling van een heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting via consolidatie 
en toebedeling, en in die mate. Vanwege de categorische bepaling over het beginsel van 
bevoegdheidstoedeling in de nieuwe Verdragen heeft de Commissie de grotere taak om aan te tonen dat elke 
voorgestelde maatregel op grond van artikel 115 (zoals geïnterpreteerd in de context van artikel 114 VWEU 
alsmede artikel 4 VEU) onder de voorwaarden van dit artikel moet vallen. Zij zou dit niet doen wanneer een 
maatregel zou neerkomen op de oprichting van een stelsel dat verder gaat dan de harmonisatie van wetgeving 
en tevens afbreuk zou doen aan de fiscale autonomie als essentiële taak van de staat.

2. De uitoefening door de Unie van welke (al dan niet exclusieve) bevoegdheid dan ook moet in elk geval 
voldoen aan het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel. Om dit te bewijzen, moet de Commissie aantonen:

(1) dat vrijwillige actie door individuele lidstaten of meerdere lidstaten gezamenlijk niet leidt tot de beoogde 
resultaten, en dat de voorgestelde actie op EU-niveau meer effect zou sorteren (subsidiariteit), en

(2) dat de maatregel noodzakelijk is om de instelling of werking van de interne markt te vergemakkelijken, 
maar niet verder gaat dan wat nodig is om dat doel te bereiken: de voorgestelde richtlijn doet niet meer dan 
nodig om aanwijsbare belemmeringen uit de weg te ruimen en is passend, noodzakelijk en evenredig voor de 
verwezenlijking van de doelstelling (evenredigheid).  Bovendien moet de Commissie bij de presentatie van 
haar voorstel gedetailleerd motiveren hoe het voorstel deze beginselen volledig respecteert en hoe de voordelen 
opwegen tegen de negatieve effecten. Onzes inziens heeft de Commissie dit in het voorstel verzuimd. Het 
voorstel ontbeert een voldoende kwalitatieve of kwantitatieve motivering. Naar onze opvatting ontbreekt een 
dergelijke motivering, maar worden er wel zeer speculatieve maatregelen voorgesteld.

Overwegende dat de Commissie zelf heeft erkend, en in dit licht nog steeds aanhaalt, dat artikel 115 (eenparigheid 
van stemmen in de Raad) de rechtsgrondslag vormt, raakt dit voorstel de soevereiniteit van de lidstaten op het 
gebied van directe belastingheffing; men verwacht dat dit ertoe leidt dat Malta en de andere lidstaten geen besluiten 
kunnen nemen over het belastingbeleid, zoals het belastingtarief, die waarschijnlijk op de korte, middellange en 
lange termijn een negatief effect hebben op hun economische positie. Artikel 115, dat de Commissie als 
rechtsgrondslag gebruikt, vereist eenparigheid van stemmen in de Raad. Als de lidstaten hun goedkeuring moeten 
verlenen, mag de maatregel deze soevereine staten nu en in de toekomst dus niet hinderen om nationaal beleid in al 
zijn aspecten vast te stellen. Ook is het niet in het belang van de Unie om dit te doen op een manier die de fiscale en 
budgettaire basis van een of meer lidstaten ondermijnt. En toch is dat nu juist wat deze maatregel probeert te doen. 
Dit voorstel heeft een negatieve impact op de nationale autonomie op dit gebied en derhalve ook op de mogelijkheid 
voor staten om de belasting te structureren op basis van de economische situatie op centraal, regionaal of lokaal 
niveau.

Ten tweede, voor wat betreft de keuze voor het CCCTB-model en met name het aspect van consolidatie (verdeling 
van inkomsten), dat een basiselement van het voorstel vormt: uit de diverse beschikbare modellen wordt in dit 
voorstel gekozen voor het model dat grote veranderingen in de nationale belastingstelsels van een aantal lidstaten 
teweegbrengt en de nationale economieën en de EU extra belast, wat op de korte, middellange en lange termijn 
twijfelachtige gevolgen heeft. Op verschillende vlakken worden negatieve gevolgen verwacht: bbp, 
inkomstenverlies, uitgaven en werkgelegenheid. Er is niet duidelijk aangetoond dat het voorstel het algemeen belang
van de EU dient, wat hiervoor wel een vereiste is, waarbij de lidstaten niet in staat zijn dit doel op eigen kracht te 
bereiken. Lidstaten kunnen maatregelen nemen om bepaalde ‘specifieke’ doelstellingen te helpen verwezenlijken. 
Afzonderlijke lidstaten of enkele lidstaten gezamenlijk kunnen een aantal factoren implementeren via mechanismen 
die:

(i) niet op deze manier of ingrijpend afbreuk doen aan de bevoegdheden van de lidstaten, en

(ii) vooruitzichten bieden die aantrekkelijk genoeg zijn om grensoverschrijdende activiteit te bevorderen. 
Bovendien kan een grotere gemeenschappelijkheid worden bereikt, en kunnen bredere doelen op een 
evenwichtige manier worden gerealiseerd via samenwerking en minder harmonisatie, dan die in het voorstel, 
d.w.z. de gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting zonder consolidatie.

De Commissie kan daarom niet aanvoeren dat de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid worden 
gerespecteerd. Deze doelstellingen kunnen op de korte en lange termijn ook via minder ingrijpende opties worden 
verwezenlijkt, met minder inmenging en minder nadelige effecten.

We mogen niet vergeten dat zelfs de doelstellingen van de Unie zelf zijn veranderd en uitgebreid; hierdoor moeten 
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nieuwe doelen en prioriteiten worden afgewogen tegen die van directe integratie met de doelstelling om alle –
werkelijke of vermeende – belemmeringen uit de weg te ruimen om de interne markt te voltooien. Er bestaan andere 
waarden en doelen naast die van de integratie binnen de Europese Gemeenschap. En een van die doelen is in ieder 
geval economische en fiscale stabiliteit.

Het Maltese parlement is van mening dat het onderhavige voorstel niet voldoet aan de beginselen van subsidiariteit 
of evenredigheid, en dat ook niet is aangetoond dat het dit doet.

Gezien de gevolgen voor de soevereiniteit van de staat en de verwachte ernstige consequenties van de 
maatregel zoals die nu is, vooral voor economieën die afhankelijk zijn van diensten die al decennialang zijn 
gepland, aangezien de voordelen voor een aantal lidstaten en ook voor de Unie in het niet vallen vergeleken 
bij de nadelen, of speculatief en twijfelachtig zijn:

heeft het Maltese parlement besloten bezwaar te maken tegen het voorstel en dit met redenen omkleed advies 
door te sturen krachtens de procedure uit artikel 6 van Protocol 2 betreffende de toepassing van de 
beginselen van subsidiariteit en evenredigheid, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 

17 mei 2011

Huis van Afgevaardigden
Maltese parlement


