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TEATIS LIIKMETELE
(94/2011)

Teema: Küprose Vabariigi esindajatekoja põhjendatud arvamus nõukogu direktiivi kohta, 
milles käsitletakse finantstehingute maksu ühist süsteemi ja millega muudetakse 
direktiivi 2008/7/EÜ
(KOM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidendile ning 
nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta tema 
arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Küprose Vabariigi esindajatekoja põhjendatud 
arvamus ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA:

Küprose Vabariigi esindajatekoja välis- ja Euroopa asjade parlamentaarkomisjoni 

põhjendatud arvamus

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni presidendile esitati vastavalt 

Euroopa Liidu lepingu protokolli nr 2 artiklile 6 alljärgnev ettepanek subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta

Ettepanek: nõukogu direktiiv, milles käsitletakse finantstehingute maksu ühist 
süsteemi ja millega muudetakse direktiivi 2008/7/EÜ [KOM(2011) 594].

1 . Euroopa Liidu lepingu reguleerimisala seoses subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtte rakendamisega

1.1. Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 sedastatakse järgmist:

„Valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, võtab liit kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda riigi, 

piirkonna või kohalikul tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid 

kavandatud meetme ulatuse või toime tõttu saab neid paremini saavutada liidu tasandil.

Liidu institutsioonid kohaldavad subsidiaarsuse põhimõtet vastavalt protokollile 

subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta. Riikide parlamendid 

tagavad subsidiaarsuse põhimõtte järgimise protokollis sätestatud korra kohaselt.”

1.2. Samuti peab Euroopa Komisjon Euroopa Liidu lepingu protokolli nr 2 artikli 2 alusel 

enne seadusandliku akti kohta ettepanekute tegemist ulatuslikult konsulteerima. Nende 

konsultatsioonide korraldamisel võetakse vajaduse korral arvesse kavandatava meetme 

piirkondlikku ja kohalikku mõõdet.
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1.3. Euroopa Liidu lepingu protokolli nr 2 artiklis 5 sedastatakse järgmist:

„Seadusandlike aktide eelnõusid põhjendatakse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtte seisukohast. Iga seadusandliku akti eelnõu peab sisaldama üksikasjalikku 

seletust, mis võimaldab hinnata subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimist.

Seletus peab sisaldama hinnangut ettepaneku finantsmõju ning direktiivi puhul selle 

tagajärgede kohta liikmesriikide kehtestatavatele sätetele, vajaduse korral ka 

piirkondlikele õigusaktidele. Järeldusi, miks liidu eesmärk on paremini saavutatav liidu 

tasandil, põhjendatakse kvalitatiivsete ja võimaluse korral kvantitatiivsete näitajatega.

Seadusandlike aktide eelnõudes võetakse arvesse vajadust, et mis tahes finants- või 

halduskohustus, mis langeb liidule, riikide valitsustele, piirkondlikele või kohalikele 

asutustele, majandustegevuses osalejatele ja kodanikele, oleks minimaalne ja 

proportsionaalne taotletava eesmärgiga.”

1.4. Lõpuks, nagu on määratletud Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 ja artikli 12 punktis 

b, peavad riikide parlamendid tagama kooskõla subsidiaarsuse põhimõttega protokollis nr 2 

sätestatud korra kohaselt, see tähendab korda põhjendatud arvamuse ettepaneku esitamiseks 

kaheksa nädala jooksul kõikides Euroopa Liidu keeltes seadusandliku akti eelnõu edastamise 

kuupäevast.

1.5. Suunised, kuidas subsidiaarsuse põhimõtet rakendada, on sätestatud Amsterdami lepingus 

ning eriti protokollis subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta.

Samuti tuleks märkida, et kõnealused suunised on ka käesoleva auditi rakendamisel 

kasulikud.

Konkreetselt viitavad suunised alljärgnevale:

• kas kõnealusel küsimusel on mitut liikmesriiki mõjutavaid aspekte, mida ei saa 

rahuldavalt reguleerida liikmesriikide meetmega,

• kas ainult liikmesriikide tegevus või liidu tegevus oleks vastuolus Euroopa Liidu 

lepingu tingimustega või kahjustaks muul moel liikmesriikide huve,

• kas liidu tasandil võetav meede tooks selget kasu oma ulatuse või toime poolest

võrrelduna meetmega liikmesriikide tasandil.
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Selleks et määrata, kas liidu tegevus on proportsionaalsuse põhimõttega kooskõlas, peab see 

vastama järgmistele nõuetele:

• kasutatav meede peab olema tegevuse eesmärgi saavutamiseks sobilik,

• meede ei tohi ületada tegevuse eesmärgi saavutamiseks vajalikku.

Asjaomastes protokollides, nii Amsterdami kui ka Lissaboni lepingu protokollides, 

kehtestatakse ELile proportsionaalsuse põhimõtte rakendamisel kitsendused:

• liidu tegevuse vorm peaks olema nii lihtne kui võimalik ning kui Euroopa Liit 

annab välja õigusakte, peaks ta eelistama direktiive määrustele,

• arvesse peaks võtma vajadust vähendada valitsuste, riikide ettevõtjate ja kodanike 

rahalist ning halduskoormust,

• liidu tegevus peaks jätma nii suure reguleerimisala kui võimalik riigi tasandil 

tehtud otsustele (kolmandik neist kitsendustest on põhiliselt kaetud subsidiaarsuse 

põhimõtte rakendamise kohaldamisalaga).

2. Direktiivi ettepanek finantstehingute maksu ühise süsteemi kohta

2.1. Selle direktiivi ettepaneku eesmärk on arendada välja finantstehingute maksu ühine 

süsteem. Kui see vastu võetakse, kohaldatakse direktiivi kõikide finantstehingute suhtes, 

tingimusel et vähemalt üks tehingu osapool on asutatud ELi liikmesriigis ning et liikmesriigi 

territooriumil asutatud finantsinstitutsioon on tehingu osapool, täites kohustusi iseenda või 

kellegi teise ees, või tehingu osapoole nimel. Vastavalt Euroopa Komisjonile on ettepaneku 

koostamise motiiviks korralikult töötava Euroopa siseturu tagamine ning konkurentsi 

moonutamise vältimine, et hoiduda ajendist ELi-siseseks maksuarbitraažiks ja topelt- või 

mittemaksustamisest.

2.2. Komisjon on ettepaneku eesmärkidena välja toonud järgmised punktid:

• aastatulu suurendamine ja sobiva panuse tegemine finantssektorist maksutulusse (uute 

tuluallikate kindlakstegemine, hiljutise finantskriisi kulude katmine, tulevaste kriiside 

kulude katmine ja finantsteenuste käibemaksust väljajätmise leevendamine)

• turu stabiliseerimine (ülemääraste riskide võtmise vähendamine, automaatse 

kauplemisega seotud riskidega tegelemine) ja
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• siseturu töötamise tagamine (topeltmaksustamise ja konkurentsi moonutamise 

vältimine).

2.3. Ettepaneku kohaldamisala hõlmab kapitaliturul kaubeldavaid finantsinstrumente, rahaturu 

instrumente (välja arvatud makseinstrumendid), ühisinvesteerimisettevõtjate osakuid või 

aktsiaid (hõlmab eurofondide osakuid ja alternatiivseid investeerimisfonde) ning 

tuletislepinguid. Õigusakti ettepanek hõlmab ka börsivälist kauplemist. Lisaks sisaldab 

ettepanek maksu sissenõutavuse, maksustatava väärtuse ja asjakohaste määrade ühtlustatud 

sätteid. Finantstehingute maks muutub iga finantstehingu puhul sissenõutavaks tehingu 

toimumise hetkel.

3. Täidesaatev võim

Küprose valitsus esitas oma vaated riigi rahandusministeeriumi kaudu ajal, mil välis- ja 

Euroopa asjade parlamentaarne komisjon ettepanekut uuris. Nimelt märkis ta ära, et 

kavandatav maksukohustus toob arvatavalt kaasa negatiivse mõju nii Küprose majandusele 

kui ka teiste ELi liikmesriikide majandustele, ning oli arvamusel, et selline liidu 

maksukohustus viiks teiste finantskeskuste soodustamiseks ELi-väliste riikide asjaomaste 

tegevuste ümberpaigutuste ja liikumisteni. See toob eeldatavasti kaasa edasist negatiivset 

mõju tööhõivele, lisandväärtusele, SKP-le ja maksutulule. Vastavalt pädeva ministeeriumi 

esindajatele oleks olukord teistsugune, kui kõnealune maksukohustus rakendataks 

ülemaailmsel tasandil. Lisaks mainiti ka, et kuigi ettepanek ei mõjuta kindlustustehinguid 

otseselt, mõjutab see kindlustussektorit negatiivselt, kuna mõjutatud finantstehingutel on 

mõju kindlustustoodetele ja seega annab see tugeva hoobi tarbijatele.

4. Ettepaneku aspektid, mis ei ole vastavuses subsidiaarsuse põhimõttega

4.1. Pärast käesoleva direktiivi ettepaneku uurimist jõudis välis- ja Euroopa asjade 

parlamentaarne komisjon järeldusele, et see ei ole subsidiaarsuse põhimõtte suhtes järjepidev.

Parlamentaarne komisjon otsustas, et tegevuseks Euroopa Liidu tasandil puudub piisav 

õigustus ning et see tegevus oleks vastupidine subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtetele.

4.2. Põhjendus
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4.2.1. Euroopa Komisjoni dokumendi „Mõju hindamise kommenteeritud kokkuvõte” 

lõikes 7.8 märgitakse seoses ümberpaigutuste küsimusega järgmist: „Lisamaksude 

kehtestamisega kaasneb oluline risk, et agendid paigutavad oma tegevuse maksukoormuse 

vähendamiseks ümber. Ümberpaigutamine võib toimuda asjaomaste tegevuste liikumise 

teel jurisdiktsioonidesse, kus neid maksustatakse vähem, või hakatakse tegelema 

toodete/tarnijatega, mis/kes asuvad samas jurisdiktsioonis, kuid neid ei maksustata.

Ilmselge on see, et turgude füüsilise ümberpaigutumise risk ja liikumine 

mittemaksustavate toodete suunas väheneb seda enam, mida laialdasem on maksude 

kehtestamine ja mida suurem on nende kohaldamisala.”

Ülaltoodud lõik Euroopa Komisjoni dokumendist näitab selgelt selle arvamuse õigusjärgsust, 

mille kohaselt määruse ettepanek oleks tõhus, kui seda rakendataks ülemaailmsel tasandil, 

kuid tooks kaasa ilmselge ELi-välise tegevuste ümberpaigutuste riski, kui seda rakendada 

ainult ELi-siseselt.

4.2.2. Samamoodi kuulub samasse jaotisse alljärgnev seoses makromajanduslike mõjude ja 

tööhõivega seotud küsimustes:

„Mudelit kitsendab see, et selles võetakse arvesse finantstehingumaksu mõju ainult ühele 

finantsallikale, nimelt aktsiate emiteerimisele. Võõrkapitali hankimise kuludele tekkivat 

mõju ei võeta arvesse. Selle kitsenduse tõttu võidakse selles mudelis üle hinnata maksu 

negatiivset mõju SKP-le. Puudub kättesaadav mudel ettepaneku ülesehituse kavandatavate 

leevendavate mõjude hindamiseks (nt esmaste turgude väljajätmine, jättes välja enamiku 

tehingutest, mis ei hõlma vähemalt ühte finantsinstitutsiooni jne) ja kanalid, mille kaudu 

need makromajanduslikke muutujaid mõjutavad. Ainus olemasolev lähenemisviis on 

seega vahendada mõjusid suurte hoiatuste ja ebamäärasusega, mida selline tegevus võib 

kaasa tuua.”

4.2.3. Lisaks, alalõigus „Riskide võtmine ja käitumismõjud” märgitakse järgmist:

„Kuigi majandusalases kirjanduses järeldatakse, et finantstehingumaksu mõju 

muutlikkusele on suurel määral ebaveenev ning sõltub turu ülesehitusest, oleks see väga 
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tõhus vahend automaatse välkkauplemise ja suure mõjujõuga tuletislepingute 

ohjeldamisel.”

Ülaltoodud lõigud näitavad, et ühise finantstehingumaksu soovitud tulemuste saavutamine on 

ebakindel, ühelt poolt võivad ettearvamatud tegurid avaldada kõnealustele tulemustele 

vastuolulist mõju ja teiselt poolt sõltub palju ka turu ülesehitusest. See teeb mõju täpse 

hindamise raskeks, võib-olla isegi võimatuks. Tulemusena jäävad Euroopa Liidu lepingu 

protokolli nr 2 artikli 5 tingimused täitmata: nimetatud artiklis sedastatakse, et selleks, et 

liikmesriigid seda kohaldaksid, peab esitama detailse seletuse, mis sisaldab hinnangut 

ettepaneku finantsmõju kohta ja selle järeldusi eeskirjade suhtes. Järeldusi, miks liidu 

eesmärk on paremini saavutatav liidu tasandil, põhjendatakse kvalitatiivsete ja võimaluse 

korral kvantitatiivsete näitajatega, vastavalt ülal nimetatud protokolli artiklile 5. Hetkel ei 

arva välis- ja Euroopa asjade parlamentaarne komisjon, et on piisavalt andmeid, eriti 

kvantitatiivseid, mis viitavad selgelt selleteemalise õigusakti vajadusele ELi tasandil. Lisaks 

toetab kavandatavat õigusakti tulemuste hindamismudel, mis on kaheldav seoses võimaliku 

miinimumi ja proportsionaalse koorma kehtestamisega riikide valitsustele, 

majandussektoritele ja kodanikele, nagu on määratletud protokolli nr 2 artiklis 5. Seega, 

konkreetne reegel võtta vastu otsuseid, arvestades nii palju kui võimalik ELi kodanike huve, 

nagu kinnitatakse protokollis nr 2, eeldab, et on olemas selge ja detailne põhjendus 

õigusaktide vastuvõtmise vajaduse kohta ELi tasandil.

4.2.4. Euroopa Komisjoni esitatud direktiivi ettepaneku õigusliku aluse suhtes on kahtlusi.

Nagu ülal mainitud, on ettepaneku õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 

113, mis viitab õigusaktide vastavusse viimisele, et kaitsta siseturu töötamist ja vältida 

konkurentsi moonutamist. Kuid see ei paista olevat käesoleva ettepaneku peamine eesmärk.

EL järjestab ettepaneku eesmärgid, nagu juba ülal kirjeldatud, alljärgnevalt:

• aastatulu suurendamine ja sobiva panuse tegemine finantssektorist maksutulusse (uute 

tuluallikate kindlakstegemine, hiljutise finantskriisi kulude katmine, tulevaste kriiside 

kulude katmine ja finantsteenuste käibemaksust väljajätmise leevendamine)

• turu stabiliseerimine (ülemääraste riskide võtmise vähendamine, automaatse 

kauplemisega seotud riskidega tegelemine) ja



PE478.427v01-00 8/8 CM\886359ET.doc

ET

• siseturu töötamise tagamine (topeltmaksustamise ja konkurentsi moonutamise 

vältimine).

Arvestades ülal nimetatut ja asjakohaseid viiteid ELi seletuskirjas, paistab, et siseturu 

töötamise tagamine ei ole käesoleva ettepaneku peamine eesmärk. Seetõttu on ettepaneku 

õiguslik alus (ELi toimimise lepingu artikkel 113) kaheldav. Sellega seoses näib vastavalt 

Euroopa Kohtu pretsedendiõigusele, et kui õigusakt on koostatud ELi poolt rohkem kui ühel 

eesmärgil, peab määrama ettepaneku peamise eesmärgi (domineeriv eesmärk või osa) ning 

sellel peab olema üksainus õiguslik alus1. Seega, kuigi artiklile on viidatud seoses siseturuga, 

on ettepanekul peamiselt teised eesmärgid, millel puudub olemasolevaga kooskõlas olev 

õiguslik alus2.

4.2.5. Ka käesoleva ettepaneku teised eesmärgid (hoiduda topeltmaksustamisest või 

mittemaksustamisest, kriisi kulude katteks arvestavate sissemaksete tegemine finantssektorist, 

leevendades finantssektori väljajätmist käibemaksust), on sihid, mida liikmesriigid saavad 

piisavalt riiklikul tasandil õiguslikult reguleerida ja mis liigituvad nende majandusliku 

iseseisvuse valdkonda. Kuigi riigiülesed aspektid võivad olla loomupäraselt kõnealuse 

küsimuse osaks, ei tähenda see, et vajaduse korral ei saaks nendega riiklikul tasandil 

asjakohase õigusakti või lepingutega tegeleda. Seda argumenti tugevdab ELi tasandil läbi 

viidud ebatäpne ja ebakindel õigusaktide mõju hindamine, mida on detailsemalt käsitletud 

ülal. Puudub piisav põhjendus, et ELi võimalik tegevus on ilmselgelt soodne võrreldes 

liikmesriikide tegevusega selle tulemuste kaalu poolest.

4.3. Kõike ülaltoodut arvestades jõudis välis- ja Euroopa asjade parlamentaarne komisjon 

järeldusele, et kõnealune direktiivi ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega ega 

täida piisavas ulatuses kriteeriumeid, mis põhjendaksid vajadust ELi õigusliku tegevuse 

järele.

                                               
1 Kohtuasi 0-155/07, lõige 35, Euroopa Parlament versus nõukogu.
2 Vt ülal, lõiked 36 ja 37.


