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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu ikvienas dalībvalsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam
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Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
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atzinums par iepriekš minēto priekšlikumu.



PE478.427v01-00 2/8 CM\886359LV.doc

LV

PIELIKUMS

Kipras Republikas Pārstāvju palātas Ārlietu un Eiropas lietu parlamentārās 

komitejas pamatots atzinums

Šo atzinumu saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes 

principa piemērošanu iesniedza Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas 

priekšsēdētājam.

Priekšlikums Padomes Direktīvai par kopīgu finanšu darījuma nodokļu sistēmu un 
grozījumiem Direktīvā 2008/7/EK [CΟΜ (2011) 594]

1 . Līguma darbības joma attiecībā uz subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu

1.1. Līguma 5. panta 3. punktā ir noteikts:

„Saskaņā ar subsidiaritātes principu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, 

Savienība rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī nevar 

pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības mēroga vai 

seku dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī.

Savienības iestādes piemēro subsidiaritātes principu, kas noteikts Protokolā par 

subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu. Valstu parlamenti nodrošina 

subsidiaritātes principa ievērošanu saskaņā ar minētajā protokolā izklāstīto procedūru.”

1.2. Turklāt atbilstīgi 2. pantam Līguma 2. protokolā Eiropas Komisija pirms leģislatīvu aktu 

ierosināšanas veic vispusīgas konsultācijas. Šādās konsultācijās attiecīgos gadījumos ņem 

vērā paredzēto darbību reģionālo un vietējo dimensiju.

1.3. Līguma 2. protokola 5. pantā ir noteikts:
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„Leģislatīvo aktu projekti ir pamatoti, ņemot vērā subsidiaritātes un proporcionalitātes 

principu. Jebkura leģislatīvā akta projektā jābūt iekļautam sīki izstrādātam ziņojumam, kas 

ļautu izvērtēt atbilstību subsidiaritātes principam un proporcionalitātes principam. Šajā 

ziņojumā jāiekļauj elementi, kas ļauj izvērtēt akta finansiālo ietekmi, un — attiecībā uz 

direktīvu — tās ietekmi uz noteikumiem, kas dalībvalstīm jāievieš, tostarp — attiecīgā 

gadījumā — uz reģionālajiem tiesību aktiem. Secinājumu, ka Savienības mērķis ir labāk 

sasniedzams Savienības līmenī, pamato ar kvalitatīviem un, kad vien tas iespējams, 

kvantitatīviem rādītājiem. Leģislatīvo aktu projektos ņem vērā vajadzību nodrošināt to, ka 

visi finansiālie vai administratīvie apgrūtinājumi, kas rodas Savienībai, valstu valdībām, 

reģionālajām un vietējām iestādēm, uzņēmējdarbības subjektiem un pilsoņiem, ir cik 

iespējams mazi un atbilstīgi noteiktajam mērķim.”

1.4. Visbeidzot, kā norādīts Līguma 5. panta 3. punktā un 12. panta b) apakšpunktā, valstu 

parlamentiem ir jānodrošina subsidiaritātes principa ievērošana atbilstīgi 2. protokolā 

izklāstītajai procedūrai, proti, procedūrai kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām 

izstrādāta pamatota atzinuma iesniegšanai astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas.

1.5. Pamatnostādnes par subsidiaritātes principa piemērošanu ir izklāstītas Amsterdamas 

līgumā, jo īpaši Protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu. Ir 

jāņem vērā, ka attiecīgās pamatnostādnes ir noderīgs instruments šīs pārbaudes veikšanai.

Pamatnostādnes īpaši attiecas uz jautājumiem par to, vai:

• attiecīgajā jautājumā ir starptautiski aspekti, kurus nevar pilnīgi atrisināt ar dalībvalstu 

rīcību,

• rīcība tikai dalībvalsts līmenī vai tas, ka nenotiek Savienības rīcība, būtu pretrunā 

Līguma par Eiropas Savienību prasībām vai citādi ievērojami kaitētu dalībvalsts 

interesēm,

• Kopienas līmeņa rīcībai salīdzinājumā ar rīcību dalībvalstu līmenī būtu neapstrīdamas 

priekšrocības tās apjoma vai seku dēļ.
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Turklāt, lai noteiktu, vai Savienības rīcība ir savietojama ar proporcionalitātes principu, tai ir 

jāatbilst šādiem uzstādījumiem:

• pasākumam, ko gatavojas izmantot, ir jābūt piemērotam rīcības mērķa 

sasniegšanai,

• šim pasākumam ir jābūt samērīgam ar darbības mērķa sasniegšanai nepieciešamo.

Gan Amsterdamas līguma, gan Lisabonas līguma attiecīgajos protokolos Eiropas Savienībai ir 

noteikti ierobežojumi proporcionalitātes principa piemērošanas jomā:

• Savienības rīcības formai jābūt iespējami vienkāršai, un tad, kad Eiropas 

Savienība darbojas kā likumdevējs, tai ir jādod priekšroka direktīvām, nevis 

regulām,

• jāņem vērā vajadzība samazināt finansiālus vai administratīvus apgrūtinājumus, 

kas attiecas uz valdībām, valstu uzņēmējiem un iedzīvotājiem,

• Savienības rīcībai jānodrošina iespējami plašas iespējas valstu lēmumiem (uz trešo 

no šiem ierobežojumiem būtībā attiecas subsidiaritātes principa piemērošanas 

joma).

2. Priekšlikums Direktīvai par kopīgu finanšu darījuma nodokļu sistēmu

2.1. Šā direktīvas priekšlikuma mērķis ir kopīgas finanšu darījuma nodokļu sistēmas izveide.

Ja šo direktīvu pieņemtu, tā attiektos uz visiem finanšu darījumiem, ar nosacījumu, ka vismaz 

viena no darījumā pusēm ir reģistrēta Eiropas Savienības dalībvalstī un ka dalībvalsts 

teritorijā reģistrēta finanšu iestāde ir darījuma puse un rīkojas uz sava rēķina vai uz citas 

personas rēķina vai rīkojas darījuma puses vārdā. Saskaņā ar Eiropas Komisiju šā

priekšlikuma izstrādes pamatojums ir vajadzība nodrošināt pareizu iekšējā tirgus darbību un 

nepieļaut konkurences kropļojumus, lai novērstu stimulus nodokļu arbitrāžai Eiropas 

Savienībā un dubulto aplikšanu ar nodokļiem vai to nepiemērošanu nemaz.

2.2. Komisija kā priekšlikuma mērķus īpaši ir norādījusi šādus punktus:

• palielināt ieņēmumus un atbilstīgu finanšu nozares ieguldījumu nodokļu ieņēmumos 

(jaunu ieņēmumu avotu noteikšana, nesenās finanšu krīzes radīto zaudējumu atgūšana, 

turpmāko krīžu radīto zaudējumu segšana un finanšu pakalpojumu izslēgšanas 

mazināšana saistībā ar PVN piemērošanu),
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• stabilizēt tirgu (mazināt stimulus uzņemties pārmērīgi riskantas darbības, risināt ar 

automatizēto tirdzniecību saistītos riskus) un

• nodrošināt iekšējā tirgus darbību (novēršot dubulto aplikšanu ar nodokļiem un 

konkurences kropļošanu).

2.3. Priekšlikuma darbības joma attiecas uz instrumentiem, kas ir tirgojami kapitāla tirgū, 

naudas tirgus instrumentiem (izņemot maksāšanas instrumentus), vienībām vai akcijām 

kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos (kas ietver PVKIU un alternatīvu ieguldījumu fondus) un 

atvasinājumu līgumiem. Ierosinātais tiesību akts attiecas arī uz ārpusbiržas tirdzniecību.

Turklāt priekšlikumā ir iekļauti arī saskaņoti noteikumi par uzliekamību, nodokļa bāzi un 

attiecīgajām likmēm. Nodoklis kļūs uzliekams katram finanšu darījumam brīdī, kad finanšu 

darījums notiek.

3. Izpildvara

Priekšlikumā izskatīšanas laikā Ārlietu un Eiropas lietu parlamentārajā komitejā Kipras 

valdība ar tās Finanšu ministrijas starpniecību iesniedza savu viedokli. Tā īpaši norādīja, ka 

paredzams, ka ierosinātais nodoklis negatīvi ietekmēs gan Kipras ekonomiku, gan Eiropas 

Savienības dalībvalstu ekonomiku, un akcentēja, ka šāda nodokļa piemērošana Savienībā 

izraisītu attiecīgo darbību pārvietošanu un novirzīšanu ārpus Eiropas Savienības, sniedzot 

labumu citiem finanšu centriem. Paredzams, ka tas nākotnē negatīvi ietekmēs nodarbinātību, 

pievienoto vērtību, IKP un nodokļu ieņēmumus. Saskaņā ar kompetentās ministrijas pārstāvju 

pausto viedokli situācija būtu atšķirīga, ja attiecīgo nodokli piemērotu pasaules mērogā.

Turklāt tika norādīts, ka, lai arī priekšlikums tiešā veidā neskars apdrošināšanas darījumus, tas 

negatīvi ietekmēs apdrošināšanas nozari, jo finanšu darījumi, kurus šis priekšlikums ietekmēs, 

skars apdrošināšanas produktus, tādējādi patērētāji izjutīs nopietnu triecienu.

4. Priekšlikuma aspekti, kuri nav savietojami ar subsidiaritātes principu

4.1. Pēc šā direktīvas priekšlikuma izskatīšanas Ārlietu un Eiropas lietu parlamentārā 

komiteja secināja, ka tas neatbilst subsidiaritātes principam. Proti, Parlamentārā komiteja

nolēma, ka nav pietiekama pamatojuma rīcībai Eiropas Savienības līmenī un ka šāda rīcība 

būtu pretrunā subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem.

4.2. Pamatojums
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4.2.1. Eiropas Komisijas sagatavotā dokumenta „Ietekmes novērtējumu kopsavilkums” 

7.8. pantā saistībā ar pārvietošanas jautājumu norādīts: „Papildu nodokļu ieviešana ietver

risku, ka tirgus dalībnieki pārcels savas darbības, lai samazinātu fiskālo apgrūtinājumu.

Pārcelšana var notikt, pārceļot attiecīgās darbības uz jurisdikciju, kur tam tiek uzlikts 

mazāks nodoklis vai izmantojot tādus produktus/ piegādātājus, kas ir ārpus nodokļa 

darbības jomas tajā pašā jurisdikcijā. Acīmredzami, ka tirgu/ tirgus dalībnieku fiziskas 

pārcelšanas risks un pāreja uz produktiem, kas nav apliekami ar nodokli, samazināsies līdz 

ar plašāku nodokļa uzlikšanu un plašāku tā darbības jomu. ”

Šis citāts no Eiropas Komisijas dokumenta nepārprotami apliecina, ka ir pamatoti uzskatīt, ka 

ierosinātie noteikumi būtu efektīvi tad, ja tos piemērotu globālā mērogā, bet, ja šos 

noteikumus piemērotu tikai ES teritorijā, tie radītu neapšaubāmu risku, ka darbības tiktu 

pārvietotas ārpus ES teritorijas.

4.2.2. Minētajā dokumenta sadaļā saistībā ar jautājumiem par makroekonomisko ietekmi un 

nodarbinātību ir norādīts:

„Modeļa ierobežojums ir, ka tajā ņem vērā FTT ietekmi tikai uz vienu finansējuma avotu, 

proti, pašu kapitāla emisiju. Ietekme uz parāda finansējuma izmaksām nav ņemta vērā. Šī 

ierobežojuma dēļ modelis var pārvērtēt nodokļa negatīvo ietekmi uz IKP. Turklāt nav 

pieejams tāds modelis, kas ļautu izvērtēt ierosināto mazinošo korekciju ietekmi, ko radītu 

ierosinātā uzbūve (piemēram, primāro tirgu izslēgšana, tādu darījumu izslēgšana, kuros 

nepiedalās vismaz viena finanšu iestāde, utt.), un veidus, kuros tie var ietekmēt 

makroekonomikas rādītājus. Vienīgā iespējama pieeja ir simulēt šo ietekmi, ņemot vērā 

brīdinājumus un nenoteiktības, kas var būt ar to saistīti.”

4.2.3. Turklāt apakšnodaļā ar nosaukumu „Riska uzņemšanās un ietekme uz uzvedību” ir 

norādīts:

„Lai gan ekonomiskajā literatūrā secināts, ka FTT ietekme uz svārstīgumu ir neskaidra un 

atkarīga no tirgus struktūras, tas būtu ļoti efektīvs instruments, lai samazinātu ātros 

datorizētos darījumus un atvasinātos instrumentus ar lielu aizņemto līdzekļu īpatsvaru.”
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Šie citāti apliecina, ka nav droši zināms, kādā mērā kopīgs finanšu darījumu nodoklis 

nodrošinātu vēlamos rezultātus, ņemot vērā atzinumu, ka neparedzami faktori var negatīvi 

ietekmēt attiecīgos rezultātus, no vienas puses, un ka panākumi lielā mērā ir atkarīgi no tirgus 

struktūras, no otras puses. Tādējādi ir sarežģīti vai pat neiespējami precīzi novērtēt ietekmi.

Attiecīgi netiek izpildītas Līguma 2. protokola 5. pantā paredzētās prasības. Šajā pantā ir 

noteikts, ka ir jānodrošina sīki izstrādāts ziņojums, kurā ir sniegts priekšlikuma finansiālās 

ietekmes novērtējums un aprakstīta tā ietekme uz noteikumiem, kas dalībvalstīm jāievieš.

Atbilstīgi minētā protokola 5. pantam secinājumu, ka Savienības mērķis ir labāk sasniedzams 

Savienības līmenī, pamato ar kvalitatīviem un, kad vien tas iespējams, kvantitatīviem 

rādītājiem. Ārlietu un Eiropas lietu parlamentārā komiteja neuzskata, ka šajā situācijā ir 

pieejams pietiekams datu, galvenokārt kvantitatīvu datu, apjoms, kas nepārprotami 

apliecinātu, ka ir vajadzīgs ES līmeņa tiesību akts par šo jautājumu. Turklāt ierosināto tiesību 

aktu pamato ar rezultātu novērtējuma modeli, kas ir apšaubāms attiecībā uz iespējami mazāka 

un atbilstīga apgrūtinājuma piemērošanu valstu valdībām, ekonomikas nozarēm un 

iedzīvotājiem, kā norādīts 2. protokola 5. pantā. Tādējādi skaidri formulētais noteikums par 

to, ka lēmumu pieņemšana pēc iespējas jāpietuvina Savienības pilsoņiem, kā norādīts 

2. protokolā, paredz to, ka ir jāsniedz viennozīmīgs un sīki izstrādāts pamatojums vajadzībai 

pieņemt ES līmeņa tiesību aktu par konkrēto jautājumu.

4.2.4. Turklāt pastāv šaubas par Eiropas Komisijas sagatavotā direktīvas priekšlikuma tiesisko 

pamatojumu. Kā norādīts iepriekš, minētais tiesiskais pamatojums ir Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 113. pants, kas attiecas uz tiesību aktu saskaņošanu, lai nodrošinātu 

iekšējā tirgus darbību un novērstu konkurences kropļojumus. Tomēr nešķiet, ka tas ir šā

priekšlikuma galvenais mērķis. Kā norādīts iepriekš, ES ir sarindojusi priekšlikuma mērķus 

šādā secībā:

• palielināt ieņēmumus un atbilstīgu finanšu nozares ieguldījumu nodokļu ieņēmumos 

(jaunu ieņēmumu avotu noteikšana, nesenās finanšu krīzes radīto zaudējumu atgūšana, 

turpmāko krīžu radīto zaudējumu segšana un finanšu pakalpojumu izslēgšanas 

mazināšana saistībā ar PVN piemērošanu),

• stabilizēt tirgu (mazināt stimulus uzņemties pārmērīgi riskantas darbības, risināt ar 

automatizēto tirdzniecību saistītos riskus) un
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• nodrošināt iekšējā tirgus darbību (novēršot dubulto aplikšanu ar nodokļiem un 

konkurences kropļošanu).

Ņemot vērā minēto un atbilstīgās ES atsauces tās paskaidrojuma rakstā, šķiet, ka šā

priekšlikuma galvenais mērķis nav iekšējā tirgus darbības nodrošināšana. Tādējādi rodas 

šaubas par priekšlikuma tiesisko pamatojumu (Līguma par Eiropas Savienības darbību 

113. pants). Šajā saistībā šķiet, ka saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas tiesu praksi gadījumā, 

kad ES izstrādā tiesību aktu ar vairākiem mērķiem, ir jācenšas noteikt priekšlikuma galveno 

mērķi (svarīgāko nolūku vai elementu) un jānodrošina viens tiesiskais pamatojums1. Šajā 

gadījumā, lai gan atsauce uz pantu ir sniegta saistībā ar iekšējo tirgu, priekšlikumam 

nenoliedzami galvenokārt ir citi mērķi, kuriem nav tāda tiesiskā pamatojuma, kas būtu 

savietojams ar spēkā esošo tiesisko pamatojumu2.

4.2.5. Turklāt citus šā priekšlikuma mērķus (dubultās aplikšanas ar nodokļiem vai nodokļu 

nepiemērošanas novēršanu, piemērota finanšu nozares ieguldījuma nodrošināšana, lai segtu 

krīzes izmaksas, finanšu nozares izslēgšanas mazināšana saistībā ar PVN piemērošanu) 

dalībvalstis var atbilstīgi reglamentēt valsts līmenī, un tie ietilpst to ekonomiskās 

suverenitātes jomā. Lai gan šim jautājumam, iespējams, piemīt pārvalstiski aspekti, tas 

nenozīmē, ka vajadzības gadījumā ar piemērotu tiesību aktu vai nolīgumu palīdzību tos 

nevarētu atrisināt valsts līmenī. Kā norādīts iepriekš, šo argumentu pastiprina ES līmeņa 

tiesību akta ietekmes neprecīzais un nepārliecinošais novērtējums. Apgalvojums, ka 

iespējamā ES rīcība tās mēroga vai rezultātu dēļ salīdzinājumā ar dalībvalstu pasākumiem 

sniegtu neapšaubāmus ieguvumus, nav pietiekami pamatots.

4.3. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, Ārlietu un Eiropas lietu parlamentārā komiteja secināja, 
ka attiecīgās direktīvas ierosinājums nav saskaņā ar subsidiaritātes principu un pietiekamā 
mērā neatbilst kritērijam, ar ko pamato vajadzību pieņemt ES tiesību aktu.

                                               
1 Lieta Nr. 0-155/07, Eiropas Parlaments pret Padomi, 35. pants.
2 Skatīt iepriekš, 36. un 37. pants.


