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AVVIŻ LILL-MEMBRI
(43/2011)

Suġġett: Opinjoni motivata mid-Dáil Éireann tar-Repubblika tal-Irlanda, dwar il-proposta 
għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata 
Komuni (CCCTB)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Skont l-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-priniċpji tas-sussidjarjetà u tal-
proporzjonalità, il-parlamenti nazzjonali jistgħu, f’perjodu ta’ tmien ġimgħat minn meta 
jirċievu abbozz ta’ att leġiżlattiv, jibagħtu lill-Presidenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u 
tal-Kummissjoni opinjoni motivata bir-raġunijiet li għalihom iqisu li l-abbozz inkwistjoni ma 
jimxix mal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Skont ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali huwa 
responsabbli mill-osservanza tal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Hawnhekk għandek issib, għal skopijiet ta’ informazzjoni, opinjoni motivata mis-Dáil 
Éireann tar-Repubblika tal-Irlanda dwar il-proposta msemmija hawn fuq.
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ANNESS

DÁIL ÉIREANN
OPIONJONI MOTIVATA DWAR

IL-PROPOSTA GĦAL DIRETTIVA TAL-KUNSILL DWAR BAŻI GĦAT-TAXXA 
KORPORATTIVA KONSOLIDATA KOMUNI (COM(2011)121).

1. Il-Kummissjoni ma ssodisfatx b’mod adegwat ir-rekwiżiti proċedurali (fil-Protokoll Nru 2, 
Artikolu 5) li tipprovdi dikjarazzjoni dettaljata b’biżżejjed indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi, 
sabiex il-parlamenti nazzjonali jkunu jistgħu jevalwaw bis-sħiħ l-implikazzjonijiet kollha tas-
sussidjarjetà fi proposta transkonfinali ta’ dan it-tip. Huwa diffiċli li jiġi konkluż, b’evidenza 
insuffiċjenti, li hija meħtieġa l-azzjoni leġiżlattiva tal-UE u anki li din tkun ta’ benefiċċju ikbar 
mill-azzjoni individwali.

2. Il-proposta ma tissodisfax ir-rekwiżiti tal-effiċjenza komparattiva fit-testijiet tal-ħtieġa jew 
f’dawk ta’ benefiċċji ikbar,
La l-proposta tal-Kummissjoni u lanqas l-istima tal-impatt ma stabbilixxew li
a. Il-leġiżlazzjoni tal-UE hija għalkollox iġġustifikata bħala l-aqwa mod biex jintlaħqu l-

objettivi iktar wesgħin tal-proposta. Ma ntweriex li l-azzjonijiet mill-Istati Membri biss 
(jiġifieri koordinazzjoni informali jew soluzzjonijiet bilaterali) ma jistgħux ikunu effettivi 
bl-istess mod biex jindirizzaw l-ostakoli fiskali għall-attività transkonfinali li evidentement 
se jiġu indirizzati.

b. Is-27 sistema fiskali korporattiva nazzjonali differenti jfixklu, b’mod inerenti, il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern. Fil-fatt, il-proposta tintroduċi sistema parallela oħra 
f’kull Stat Membru, liema sistema ma ttejjibx is-sempliċità u l-effiċjenza tas-sistemi fiskali 
fl-UE.

c. Hemm benefiċċju ikbar li jirriżulta mill-ambitu limitat tal-proposta kif ippubblikata li jidher 
li hu dirett lejn il-ħtiġijiet tal-kumpaniji l-kbar ħafna, iktar milli lejn il-kumpaniji ż-żgħar. 
L-SMEs li jkunu għadhom kemm jiftħu jeħtieġu jaraw li l-ostakoli eżistenti għall-operat u 
l-kummerċ fis-27 Stat Membru qed jiġu indrizzati. Dan l-aspett ma jinsabx fil-proposta u, 
bħala tali, il-proposta jista’ jkun li mhux qed tissodisfa l-objettivi ddikjarati tagħha.
Tabilħaqq, din l-ommissjoni wasslet għal xi tħassib li l-proposta tista’ tkun iktar adattata 
għall-Istati Membri l-kbar. Dan jikkonfermawh is-sejbiet tar-riċerka li juru li l-Irlanda 
tinsab fost is-sitt pajjiżi (mal-Portugall, il-Polonja, il-Finlandja, ir-Repubblika Ċeka u l-
Bulgarija) li n-negozji tagħhom huma l-iktar li se jintlaqtu ħażin mis-CCCTB,

3. Huwa ċar mill-Istima tal-Impatt li l-proposta jista’ jkollha implikazzjonijiet sinifikanti u 
possibbilment mhux ugwali fir-rigward tal-ispejjeż bejn l-Istati Membri individwali. Hemm 
nuqqas ta’ evalwazzjonijiet konkreti u kkwantifikati biex jiġi ġġustifikat dan l-eżitu tal-politika, 
b’mod partikolati kontra r-riskju evidenti tad-dħul baġitarju li qed jonqos mit-taxxi korporattivi, 
flimkien mat-tnaqqis stmat fil-PDG, fl-impjieg u fl-investiment dirett barrani li se jesperjenzaw 
numru ta’ Stati Membri.

4. Fil-fatt, il-biċċa l-kbira tal-ġustifikazzjoni għall-proposta hija bbażata fuq suppożizzjonijiet u 
m’hemmx biżżejjed dejta disponibbli dwar l-implikazzjonijiet ta’ din il-politika l-ġdida. Il-
Kummissjoni stess tammetti dan fil-Memorandum ta’ Spjegazzjoni li jgħid li

“..l-impatt fuq id-dħul tal-Istati Membri fl-aħħar nett se jiddependeni fuq għażliet ta’ politika 
nazzjonali fir-rigward ta’ adattamenti possibbli tat-taħlita ta’ strumenti differenti tat-taxxa jew 
rati tat-taxxa applikati. F’dan ir-rigward huwa diffiċli li jiġu previsti l-impatti preċiżi fuq kull 
wieħed mill-Istati Membri”.
U madankollu l-proposta tilleġiżla biex il-bażi għat-taxxa korporattiva tal-UE tiġi distribwita 
mill-ġdid b’mod effettiv fost l-Istati Membri, fuq il-bażi tal-fatturi l-ġodda ta’ allokazzjoni. L-
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ikbar problema li ma ġietx indirizzata fil-proposta jew fl-istima tal-impatt hija għaliex is-27 Stat 
Membru għandhom jilleġiżlaw għal dan l-eżitu ta’ politika mhux ugwali.

5. Barra minn hekk, billi wieħed jorbot l-impatt finanzjarju mid-Direttiva mad-deċiżjonijiet tal-
politika nazzjonali dwar it-taxxa diretta, hemm il-possibilità li ma joħroġx ċar x’inhuma r-
responsabilitajiet tal-kompetenza involuti. Skont it-Trattati, il-Kummissjoni m’għandhiex 
kompetenza fil-qasam tat-taxxa korporattiva diretta. M’għandha tiġi proposta l-ebda leġiżlazzjoni 
tal-UE li jkollha impatt, b’mod indirett, fuq is-sovranità nazzjonali bħala mezz ta’ rimedju għal 
kull impatt finanzjarju negattiv li jirriżulta minnha.

Is-17 ta’ Mejju, 2011

KUMITAT RISTRETT GĦALL-ORDNI PERMANENTI 103

RAPPORT SKONT L-ORDNI PERMANENTI-105 DWAR IL-PROPOSTA GĦAL DIRETTIVA 
TAL-KUNSILL DWAR BAŻI GĦAT-TAXXA KORPORATTIVA KONSOLIDATA KOMUNI

(COM(2011)121)

Introduzzjoni
1. Il-prinċipju tas-sussidjarjetà huwa definit fl-Artikolu 5(3) TUE kif ġej:

“Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, fl-oqsma li ma jaqgħux fil-kompetenza esklussiva tagħha, l-Unjoni 
għandha taġixxi biss jekk u sa fejn, l-objettivi tal-azzjoni prevista ma jkunux jistgħu jinkisbu biżżejjed mill-
Istati Membri, la fil-livell ċentrali u lanqas fil-livell reġjonali u lokali, iżda jkunu jistgħu, minħabba l-iskala jew 
l-effetti tal-azzjoni prevista, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni”.

L-Artikolu 5(3) jagħti wkoll ir-responsabilità speċifika lill-parlamenti nazzjonali biex jiżguraw li l-
istituzzjonijiet tal-UE japplikaw il-prinċipju f’konformità mal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni 
tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità.

2. It-test stabbilit mill-Artikolu 5(3) TUE huwa, fil-fatt, eżerċizzju ta’ “effiċjenza komparattiva”, li 
jinvolvi test tal-“ħtieġa” u test ta’ “benefiċċji ikbar”:1

(i) Ħtieġa – Hija meħtieġa azzjoni mill-UE biex jintlaħaq l-objettiv tal-proposta? Jista’ l-
objettiv tal-proposta jintlaħaq biss, jew jintlaħaq biżżejjed, mill-azzjoni tal-UE?

(ii) Benefiċċji Ikbar – L-objettiv jintlaħaq aħjar fil-livell tal-UE -jiġifieri l-azzjoni tal-UE 
tipprovdi benefiċċji ikbar mill-azzjoni fil-livell tal-Istati Membri?

3. Biex il-parlamenti nazzjonali jingħataw għajnuna fl-evalwazzjoni tagħhom tal-konformità mas-
sussidjarjetà, l-Artikolu 5 tal-Protokoll Nru 2 jistipula b’mod espliċitu li

“Kull abbozz ta’ att leġislattiv għandu jinkludi fih dikjarazzjoni bl-elementi dettaljati li 
tippermetti l-valutazzjoni tar-rispett tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità. Din id-
dikjarazzjoni għandha tinkludi elementi li jippermettu l-valutazzjoni tal-impatt finanzjaru tal-
abbozz u, fil-każ ta’ direttiva, tal-implikazzjonijiet tagħha għar-regoli li għandhom jiġu stabbiliti 
mill-Istati Membri...”

                                               
1 Nota tal-House of Lords, Subsidiarity: Assessing an EU Proposal (Is-Sussidjarjetà: Nindirizzaw 
Proposta tal-UE) (Novembru 2009)
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4. Għaldaqstant, joħroġ ċar ħafna mit-Trattati li, bħal fil-każ ta’ kwalunkwe abbozz ġdid ta’ att 
leġiżlattiv, il-proposta dwar is-CCCTB

• għandha tiġi appoġġjata minn “dikjarazzjoni dettaljata” biżżejjed biex il-parlamenti nazzjonali 
jkunu jistgħu jesprimu l-opinjoni tagħhom dwar il-konformità tagħha mal-prinċipju tas-
sussidjarjetà

• għandha tissodisfa b’mod ċar kemm it-testijiet tal-ħtieġa kif ukoll dawk ta’ benefiċċji ikbar
• għandha, skont il-prinċipju tal-għoti tal-kompetenzi stipulat fl-Artikoli 5(2) tat-TUE, turi li l-

Unjoni qed taġixxi
“biss fil-limiti tal-kompetenzi mogħtija lilha mill-Istati Membri fit-Trattati sabiex twettaq l-
objettivi stabbiliti minn dawn it-Trattati.”

Opinjoni tal- Kumitat
5. Il-Kumitat ikkunsidra b’mod speċifiku d-dispożizzjonijiet tat-Trattat u huwa tal-fehma li l-proposta 

dwar is-CCCTB ma tikkonformax mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Ir-raġunijiet jissemmew fil-
paragrafi li ġejjin.

6. Il-Kummissjoni ma ssodisfatx b’mod adegwat ir-rekwiżiti proċedurali (fil-Protokoll Nru 2, 
Artikolu 5) li tipprovdi dikjarazzjoni dettaljata b’biżżejjed indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi, 
sabiex il-parlamenti nazzjonali jkunu jistgħu jevalwaw bis-sħiħ l-implikazzjonijiet kollha tas-
sussidjarjetà fi proposta transkonfinali ta’ dan it-tip. Huwa diffiċli li jiġi konkluż, b’evidenza 
insuffiċjenti, li hija meħtieġa l-azzjoni leġiżlattiva tal-UE u anki li din tkun ta’ benefiċċju ikbar 
mill-azzjoni individwali.

7. Il-proposta ma tissodisfax ir-rekwiżiti tal-effiċjenza komparattiva fit-testijiet tal-ħtieġa jew f’dawk
ta’ benefiċċji ikbar.

La l-proposta tal-Kummissjoni u lanqas l-istima tal-impatt ma stabbilixxew li

a. Il-leġiżlazzjoni tal-UE hija għalkollox iġġustifikata bħala l-aqwa mod biex jintlaħqu l-
objettivi iktar wesgħin tal-proposta. Ma ntweriex li l-azzjonijiet mill-Istati Membri biss 
(jiġifieri koordinazzjoni informali jew soluzzjonijiet bilaterali) ma jistgħux ikunu effettivi 
bl-istess mod biex jindirizzaw l-ostakoli fiskali għall-attività transkonfinali li evidentement 
se jiġu indirizzati

b. 27 sistema fiskali korporattiva nazzjonali differenti jfixklu, b’mod inerenti, il-
funzjonament tajjeb tas-suq intern. Fil-fatt, il-proposta tintroduċi sistema parallela oħra 
f’kull Stat Membru, liema sistema ma ttejjibx is-sempliċità u l-effiċjenza tas-sistemi fiskali 
fl-UE

c. Hemm benefiċċju ikbar li jirriżulta mill-ambitu limitat tal-proposta kif ippubblikata li 
jidher li hu dirett lejn il-ħtiġijiet tal-kumpaniji l-kbar ħafna, iktar milli lejn il-kumpaniji ż-
żgħar. L-SMEs li jkunu għadhom kemm jiftħu jeħtieġu jaraw li l-ostakoli eżistenti għall-
operat u l-kummerċ fis-27 Stat Membru qed jiġu indrizzati. Dan l-aspett ma jinsabx fil-
proposta u, bħala tali, il-proposta jista’ jkun li mhux qed tissodisfa l-objettivi ddikjarati 
tagħha.

Tabilħaqq, din l-ommissjoni wasslet għal xi tħassib li l-proposta tista’ tkun iktar adattata 
għall-Istati Membri l-kbar. Dan jikkonfermawh is-sejbiet tar-riċerka li juru li l-Irlanda 
tinsab fost is-sitt pajjiżi (mal-Portugall, il-Polonja, il-Finlandja, ir-Repubblika Ċeka u l-
Bulgarija) li n-negozji tagħhom huma l-iktar li se jintlaqtu ħażin mis-CCCTB.
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8. Huwa ċar mill-Istima tal-Impatt li l-proposta jista’ jkollha implikazzjonijiet sinifikanti u 
possibbilment mhux ugwali fir-rigward tal-ispejjeż bejn l-Istati Membri individwali. Hemm 
nuqqas ta’ evalwazzjonijiet konkreti u kkwantifikati biex jiġi ġġustifikat dan l-eżitu tal-politika, 
b’mod partikolati kontra r-riskju evidenti tad-dħul baġitarju li qed jonqos mit-taxxi korporattivi, 
flimkien mat-tnaqqis stmat fil-PDG, fl-impjieg u fl-investiment dirett barrani li se jesperjenzaw 
numru ta’ Stati Membri.

9. Fil-fatt, il-biċċa l-kbira tal-ġustifikazzjoni għall-proposta hija bbażata fuq suppożizzjonijiet u 
m’hemmx biżżejjed dejta disponibbli dwar l-implikazzjonijiet ta’ din il-politika l-ġdida. Il-
Kummissjoni stess tammetti dan fil-Memorandum ta’ Spjegazzjoni li jgħid li

“..l-impatt fuq id-dħul tal-Istati Membri fl-aħħar nett se jiddependeni fuq għażliet ta’ politika 
nazzjonali fir-rigward ta’ adattamenti possibbli tat-taħlita ta’ strumenti differenti tat-taxxa jew 
rati tat-taxxa applikati. F’dan ir-rigward huwa diffiċli li jiġu previsti l-impatti preċiżi fuq kull 
wieħed mill-Istati Membri”.

U madankollu l-proposta tilleġiżla biex il-bażi għat-taxxa korporattiva tal-UE tiġi distribwita mill-
ġdid b’mod effettiva fost l-Istati Membri, fuq il-bażi tal-fatturi l-ġodda ta’ allokazzjoni. L-ikbar 
problema li ma ġietx indirizzata fil-proposta jew fl-istima tal-impatt hija għaliex is-27 Stat Membru 
għandhom jilleġiżlaw għal dan l-eżitu ta’ politika mhux ugwali.

10. Barra minn hekk, billi wieħed jorbot l-impatt finanzjarju mid-Direttiva mad-deċiżjonijiet tal-
politika nazzjonali dwar it-taxxa diretta, hemm il-possibilità li ma joħroġx ċar x’inhuma r-
responsabilitajiet tal-kompetenza involuti. Skont it-Trattati, il-Kummissjoni m’għandhiex 
kompetenza fil-qasam tat-taxxa korporattiva diretta. M’għandha tiġi proposta l-ebda leġiżlazzjoni 
tal-UE li jkollha impatt, b’mod indirett, fuq is-sovranità nazzjonali bħala mezz ta’ rimedju għal 
kull impatt finanzjarju negattiv li jirriżulta minnha.

Rakkomandazzjoni tal-Kumitat
Il-Kumitat Ristrett għall-Ordni Permanenti 103, fil-laqgħa tiegħu tal-11 ta’ Mejju 2011, laħaq ftehim 
dwar ir-Rapport skont l-Ordni Permanenti 105 dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi 
għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni. Il-Kumitat, f’konformità mal-Ordni Permanenti 
105(3)(fr), jirrakkomanda li jintlaħaq ftehim dwar l-opinjoni motivata li tinsab fil-paragrafi 6 sa 10 ta’ 
dan ir-Rapport mid-Dail u l-President għandu jressaq l-mozzjoni fl-Appendiċi 1 lid-Dail f’konformità 
mal-Ordni Permanenti 105(3)(e).


