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A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a Ciprusi Köztársaság Képviselőházának a fentebb 
megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A Ciprusi Köztársaság Képviselőháza Külügyi és Európa-ügyi Parlamenti 

Bizottságának indokolással ellátott véleménye  

Megküldve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság elnökeinek az Európai Unióról 

szóló szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és arányosság elveinek alkalmazásáról

szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének megfelelően

Javaslat a pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről és a 2008/7/EK irányelv 

módosításáról szóló tanácsi irányelvre [CΟΜ (2011) 594]

1 . A Szerződés hatálya a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazására 

vonatkozóan 

1.1. A Szerződés 5. cikkének (3) bekezdése a következőképpen rendelkezik: 

„A szubszidiaritás elvének megfelelően azokon a területeken, amelyek nem tartoznak 

kizárólagos hatáskörébe, az Unió csak akkor és annyiban jár el, amikor és amennyiben a 

tervezett intézkedés céljait a tagállamok sem központi, sem regionális vagy helyi szinten 

nem tudják kielégítően megvalósítani, így azok a tervezett intézkedés terjedelme vagy 

hatása miatt az Unió szintjén jobban megvalósíthatók.

Az Unió intézményei a szubszidiaritás elvét a szubszidiaritás és az arányosság elvének 

alkalmazásáról szóló jegyzőkönyvben meghatározottak szerint alkalmazzák. A nemzeti 

parlamentek az említett jegyzőkönyvben megállapított eljárásnak megfelelően 

gondoskodnak a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásáról.”

1.2. Továbbá a Szerződés 2. jegyzőkönyvének 2. cikke szerint az Európai Bizottság széles

körű konzultációt folytat a jogalkotási aktusokra irányuló javaslatok előterjesztése előtt, és 

ennek során, adott esetben, figyelembe kell venni a tervezett intézkedések regionális és helyi 
vonatkozásait is. 
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1.3. A 2. jegyzőkönyv 5. cikke arról rendelkezik, hogy: 

„A jogalkotási aktusok tervezeteit a szubszidiaritás és az arányosság elve tekintetében 

külön indokolni kell. Minden jogalkotási aktus tervezetének egy külön feljegyzésben 

részletesen tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek a szubszidiaritás és az arányosság 

elvével való összhang megítéléséhez szükségesek. Ennek a feljegyzésnek adatokat kell 

tartalmaznia a tervezet előrelátható pénzügyi hatásairól, továbbá – irányelv esetében – a 

tagállamok, illetve adott esetben a régiók által annak végrehajtására elfogadandó 

jogszabályokra vonatkozó hatásairól. Az annak megállapításához vezető okokat, hogy egy 

uniós cél az Unió szintjén jobban megvalósítható, minőségi és – ahol csak lehetséges –

mennyiségi mutatókkal kell alátámasztani. A jogalkotási aktus tervezetének figyelembe 

kell vennie annak szükségességét, hogy az Unióra, a nemzeti kormányokra, a regionális 

vagy helyi hatóságokra, a gazdasági szereplőkre és a polgárokra háruló pénzügyi vagy 

igazgatási terheket a lehető legkisebbre csökkentsék, és hogy azok arányban álljanak az 

elérendő célkitűzésekkel.”

1.4. Végül pedig a Szerződés 5. cikkének (3) bekezdésében és 12. cikkének b) pontjában az 

áll, hogy a nemzeti parlamentek gondoskodnak az arányosság és szubszidiaritás elvének 
betartásáról, összhangban a 2. jegyzőkönyvben meghatározott eljárással, azaz az eljárás 

keretében egy jogalkotási aktus tervezetének az Európai Unió összes hivatalos nyelvén való 

továbbításától számított nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt nyújthatnak be. 

1.5. A szubszidiaritás elvének alkalmazási módjáról az irányvonalakat az Amszterdami 

Szerződésben és főként a szubszidiaritás és arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 

jegyzőkönyvben jelölték ki. Megjegyzendő, hogy a szóban forgó irányvonalak továbbra is 

hasznos eszközt jelentenek az érintett vizsgálat lefolytatásában.

Az irányvonalak különösen a következőkre vonatkoznak: 

 ha a vizsgált kérdésnek olyan több államot érintő vonatkozásai vannak, amelyeket 

tagállami intézkedéssel nem lehet kielégítően szabályozni;

 ha a tagállamok önálló intézkedései, illetve a közösségi intézkedés hiánya ellentétbe 

kerülne a Szerződés követelményeivel, vagy egyéb módon jelentősen károsítaná a 

tagállamok érdekeit; és
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 ha a közösségi szintű intézkedés – nagyságrendje vagy hatásai miatt – a tagállamok 

szintjén végrehajtott intézkedéshez képest nyilvánvaló előnyöket jelentene.

Továbbá annak eldöntéséhez, hogy az Unió valamely intézkedése megfelel-e az arányosság 

elvének vagy sem, a következők betartásának vizsgálatára van szükség: 

• a felhasznált eszköz megfelel egy intézkedés célkitűzésének eléréséhez;

• ez az eszköz nem szabad, hogy meghaladja azt a mértéket, amely feltétlenül 

szükséges egy célkitűzés eléréséhez.

Úgy az Amszterdami, mint a Lisszaboni Szerződéshez csatolt jegyzőkönyvek bizonyos 

korlátokat szabnak az Európai Unió számára az arányosság elvének alkalmazásában: 

• az uniós intézkedésnek a lehető legegyszerűbb formáját kell kiválasztani, és 

jogalkotás során az Európai Uniónak az irányelveket kell előnyben részesítenie a 

rendeletekkel szemben;

• figyelembe kell venni annak szükségességét, hogy a nemzeti kormányokra, a 

gazdasági szereplőkre vagy a polgárokra háruló akár igazgatási, akár pénzügyi 
terheket a lehető legkisebbre csökkentsék;

• az uniós intézkedésnek a lehető legnagyobb teret kell hagynia a nemzeti döntés 

számára (ezt a harmadik korlátozást alapvetően lefedik a szubszidiaritás elvének 

alkalmazási szabályai). 

2. A pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről szóló irányelvre irányuló javaslat

2.1. Az érintett irányelvjavaslat célja a pénzügyi tranzakciós adó (PTA) közös rendszerének 

meghatározása. Jóváhagyása esetén az irányelv minden pénzügyi tranzakcióra vonatkozni 

fog, amennyiben a tranzakcióban érintett felek legalább egyike az EU valamely tagállama 

területén telepedett le, valamint amennyiben részt vesz a tranzakcióban az egyik tagállam 

területén letelepedett pénzügyi intézmény, saját számlára vagy más számlájára, vagy 

valamely tranzakciós fél nevében eljárva. Az Európai Bizottság szerint a javaslat kidolgozása 

az európai belső piac szabályozott működésének és a verseny torzulása elkerülésének

gondolatán alapul, annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek az Unión belüli adózási 

arbitrázs ösztönzői, valamint a kettős adóztatás vagy az adóztatás elmaradása. 
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2.2. Az Európai Bizottság az irányelvjavaslat célkitűzéseiként a következőket tünteti fel: 

 bevételi forrás képzése és a pénzügyi ágazat megfelelő módon való hozzájárulása az 

adóbevételekhez (új bevételi források meghatározása, a közelmúltbeli pénzügyi válság 

költségeinek visszanyerése, esetleges jövőbeni válságok költségeinek fedezése és a 

pénzügyi szolgáltatások héa alóli mentesülésének ellentételezése);

 a piac stabilizálása (túlzott kockázatvállalás ösztönzőinek csökkentése, az automatizált 

kereskedések sajátos veszélyeinek kezelése); és

 a belső piac működésének biztosítása (kettős adóztatás és a verseny torzításának 

elkerülése).

2.3. Az irányelvjavaslat alkalmazási területéhez tartoznak a pénzügyi eszközök, amelyek a 

tőkepiacon hozhatók forgalomba, a pénzpiaci eszközök (fizetőeszközök kivételével), a 

kollektív befektetési vállalkozások befektetési jegyei (beleértve az ÁÉKBV-ket és az 

alternatív befektetési alapokat), valamint a származékos megállapodások. A javasolt 

törvények kiterjednek a tőzsdén kívüli kereskedésre is. Ezen kívül az irányelvjavaslat 

harmonizációs rendelkezéseket tartalmaz az adókötelezettségre, az adóalapra és a kapcsolódó 

adókulcsokra vonatkozóan. Minden egyes tranzakció a létrejötte pillanatában válik 

adókötelessé.

3.   A végrehajtó hatalom álláspontja

A ciprusi kormány, az illetékes Gazdasági Minisztériumán keresztül, benyújtotta véleményét 

a Külügyi és Európai-ügyi Parlamenti Bizottság által az irányelvjavaslatról folytatott vizsgálat 

idején. Ebben kifejtette, hogy a javasolt adó várhatóan negatív hatással lesz úgy a ciprusi 

gazdaságra, mint az Unió más tagállamainak gazdaságára, és azon véleményének adott 

hangot, hogy az Unió részéről hozott ilyen jogszabály a kapcsolódó tevékenységeknek az EU 

tagállamain kívülre való áthelyezéséhez és áttelepítéséhez vezetne, más központok előnyben 

részesítésével. Ez előreláthatólag további negatív hatást gyakorol a foglalkoztatásra, a 

hozzáadott értékre, a GDP-re és az adóbevételekre. Az illetékes minisztérium képviselői 

szerint a helyzet más lenne, ha a szóban forgó adó világszinten lenne alkalmazható. Továbbá 
kifejtésre került az az álláspontot, hogy ugyan a biztosítási tranzakciókat a javaslat 

közvetlenül nem érinti, mindazonáltal kedvezőtlenül fog hatni a biztosítási ágazatra is, mivel 
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az érintett pénzügyi tranzakciók hatást gyakorolnak a biztosítási termékekre, ezt a súlyos 

csapást pedig a fogyasztók lesznek kénytelenek elviselni.

4. A javaslat részletei, melyek nem állnak összhangban a szubszidiaritás elvével 

4.1. A Külügyi és Európa-ügyi Parlamenti Bizottság az érintett irányelvjavaslat vizsgálatát

követően arra az eredményre jutott, hogy a szóban forgó javaslat nem felel meg a 

szubszidiaritás elvének. Nevezetesen a szóban forgó parlamenti bizottság úgy döntött, hogy az 

Európai Unió szintjén hozott intézkedés szükségessége nincs megfelelően indokolva, és hogy 

ez az intézkedés ellentétes a szubszidiaritás és arányosság elveivel. 

4.2. Indokolás 
4.2.1. Az Európai Bizottság „A hatásvizsgálat összefoglalása” című dokumentumának 7.8 

bekezdésében az áthelyezés kérdésével kapcsolatosan a következőket fogalmazza meg: 

„A további adók bevezetésében rejlő kockázat, hogy a szereplők a pénzügyi terhek 

enyhítése érdekében áthelyezik tevékenységüket. A tevékenységek áthelyezése történhet az 

érintett tevékenység olyan joghatóság alá helyezésével, ahol kevesebbet adózik, vagy pedig 

azonos joghatóságon belül az adó hatálya alá nem tartozó termékekre vagy szállítókra való 

áttéréssel. Értelemszerűen a piacok és a piaci szereplők tevékenységének fizikai 

áthelyezésével, valamint a nem adózó termékekre való áttéréssel kapcsolatos kockázat 

annál alacsonyabb, minél szélesebb körben vezetik be az adót, és minél kiterjedtebb annak 

hatálya.”

Az Európai Bizottság dokumentumának fenti részlete bizonyítja annak a véleménynek a 

megalapozottságát, hogy a javasolt szabályozás akkor lenne eredményes, ha világszinten 

kerülne bevezetésre, míg ha az intézkedést csak az EU területén alkalmazzák, fennáll a 

tevékenységek EU-n kívülre történő áthelyezésének egyértelmű veszélye.

4.2.2. Továbbá a dokumentum ugyanezen bekezdésében a makrogazdaságra és a 

foglalkoztatásra gyakorolt hatás kérdésével kapcsolatban a következők állnak: 

„A modell korlátai közé tartozik, hogy a pénzügyi tranzakciós adónak csak egy 

finanszírozási forrásra, a részvénykibocsátásra gyakorolt hatásait veszi figyelembe. Az 
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idegen tőkével történő finanszírozás költségeire gyakorolt hatásokat nem veszi számításba. 

E korlátozottság miatt a modell túlbecsülheti az adó GDP-re gyakorolt negatív hatásait. 

Nem létezik továbbá modell a javaslat kialakításából eredő javasolt enyhítő hatások 

(például az elsődleges piacok kizárása, a legalább egy pénzügyi intézményt magában nem 

foglaló legtöbb tranzakció kizárása stb.), és azon csatornák értékelésére sem, amelyen 

keresztül kifejtik hatásukat a makrogazdasági változókra. Az egyetlen rendelkezésre álló 

megoldás ezért az, ha a hatásokat az ilyen gyakorlattal járó nagy korlátozások és 

bizonytalanságok figyelembevételével közelítik meg.” 

4.2.3. Ehhez hozzájárul, hogy a „Kockázatvállalás és magatartási hatások” című 

albekezdésben a következő áll: 

„Bár a gazdasági szakirodalom szerint a pénzügyi tranzakciós adó hatása a volatilitásra 

nem egyértelmű és a piaci szerkezettől függ, igen hatékony eszköz lenne az automatizált 

nagyfrekvenciájú kereskedés, valamint a nagy tőkeáttételű származtatott termékek 

visszaszorításában.” 

A fenti hivatkozásokból kiderül, hogy bizonytalan, mennyire lenne képes egy közös 

tranzakciós adó kivetése meghozni a kívánt eredményt, ha elfogadjuk egyrészről azt, hogy a 

bizonytalansági tényezők kedvezőtlenül befolyásolhatják a szóban forgó eredményeket, 

másrészről pedig azt, hogy sok függ a piac szerkezetétől. Ez a hatások pontos felbecsülését

igen nehézzé, ha ugyan nem lehetetlenné teszi. Következésképpen nem teljesül a 2. 

jegyzőkönyv 5. cikkének az a feltétele, amely egy részletekre kiterjedő elemzést ír elő az 

intézkedés pénzügyi hatásairól és a tagállamok által alkalmazandó szabályozásokra gyakorolt 

következményeiről. Az okokat, amelyek annak megállapításához vezettek, hogy egy uniós cél 

az Unió szintjén jobban megvalósítható, minőségi és – ahol csak lehetséges – mennyiségi 

mutatókkal kell alátámasztani az idézett jegyzőkönyv 5. cikke szerint. Jelen esetben a 

Külügyi és Európa-ügyi Parlamenti Bizottság úgy véli, hogy főként mennyiségi szempontból 

nem állnak rendelkezésre megfelelő adatok, amelyek egyértelművé tennék a téma uniós 

szintű szabályozásának szükségszerűségét. Továbbá a szóban forgó javaslat egy olyan 

eredménybecslési modellre alapoz, amelyről vitatható, hogy valóban a lehető legkisebbre 

csökkenti-e a nemzeti kormányokra, a gazdasági szereplőkre és a polgárokra háruló terheket, 

ahogy azt a 2. jegyzőkönyv 5. cikke megköveteli. Következésképpen az a nyomatékos 

szabály, hogy a döntéseket az Unió polgáraihoz a lehető legközelebb eső szinten kell 
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meghozni – ahogy azt a 2. jegyzőkönyv tartalmazza –, egy téma uniós szintű szabályozása 

szükségességének egyértelmű és részletes indoklását feltételezi. 

4.2.4. Továbbá kétségek merülnek fel az irányelvjavaslat jogalapjával kapcsolatban, amelyre 

az Európai Bizottság hivatkozik. Mint már említettük, a felhasznált jogalap az EUMSZ 113. 
cikke, amely a jogszabályok harmonizációjára vonatkozik a belső piac megfelelő 

működésének biztosítása, valamint a verseny torzulásának elkerülése érdekében. Azonban 

úgy tűnik, nem ez az irányelvjavaslat elsődleges célja. A javaslat céljai, mint ahogy már 

fentebb is vázoltuk, az EU részéről a következőképpen vannak rangsorolva: 

 bevételi forrás képzése és a pénzügyi ágazat megfelelő módon való hozzájárulása az 

adóbevételekhez (új bevételi források meghatározása, a közelmúltbeli pénzügyi válság 

költségeinek visszanyerése, esetleges jövőbeni válságok költségeinek fedezése, és a 

pénzügyi szolgáltatások héa alóli mentesülésének ellentételezése);

 a piac stabilizálása (túlzott kockázatvállalás ösztönzőinek csökkentése, az automatizált 

kereskedések sajátos veszélyeinek kezelése); és

 a belső piac működésének biztosítása (kettős adóztatás és a verseny torzításának 
elkerülése).

A fentiek és az idevágó uniós rendelkezések alapján az indokolásból az derül ki, hogy nem a 

belső piac működésének biztosítása az irányelvjavaslat elsődleges célja. Ezért a javaslat 

jogalapja (EUMSZ 113. cikke) kétségbe vonható. Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy az 

Európai Közösségek Bíróságának (EB) ítélkezési gyakorlata szerint, amikor az EU életbe 

léptet egy szabályozó intézkedést, amelynek egynél több célja van, akkor meg kell keresni a 

javaslat elsődleges célját, és csak egy jogalapot kell megadni1. Az adott esetben ugyan a belső 

piacra vonatkozó cikkre hivatkoznak, ám a javaslatnak elsősorban más céljai vannak, 

amelyekhez nem említenek semmilyen olyan jogalapot, amely ráadásul összeegyeztethető 

lenne a meglevővel2.

4.2.5. A szóban forgó javaslatban kitűzött egyéb célok (kettős adózás vagy adózás 

elmaradásának elkerülése, pénzügyi ágazat megfelelő hozzájárulása a válság költségeinek 

fedezéséhez, a pénzügyi ágazat héa megfizetése alól mentességének ellensúlyozása) szintén 

                                               
1 C-155/07 sz. Európai Parlament kontra Tanács ügy, 35. pont 
2 Lásd fent, 36. és 37. pont  
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olyan célok, amelyeket a tagállamok nemzeti szinten is megfelelően képesek szabályozni, és

amelyek gazdasági szuverenitásuk körébe tartoznak. Bár a szabályozandó ügynek vannak 

nemzetközi vetületei is, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy nemzeti szinten ezeket ne 

lehetne kezelni, akár megfelelő törvényekkel, akár egyezményekkel. Ezt támasztja alá az EU 

szintjén hozott szabályozás hatásainak pontatlan és bizonytalan felmérése is, ahogy azt 

korábban említettük. Nem nyert kellőképpen bizonyítást, hogy egy esetleges közösségi szintű 

intézkedés a nagyságrendje vagy hatásai nyomán a tagállamok szintjén végrehajtott 

intézkedéshez képest nyilvánvaló előnyöket jelentene. 

4.3. A fentiek fényében a Külügyi és Európa-ügyi Parlamenti Bizottság arra a következtetésre 

jutott, hogy a vizsgált irányelvjavaslat nem felel meg a szubszidiaritás elvének, és nem 

teljesíti kielégítően az uniós szintű szabályozó intézkedés szükségességének kritériumait. 


