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și de modificare a Directivei 2008/7/CE
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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Camerei Reprezentanților a Republicii 
Cipru referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Avizul motivat al Comisiei parlamentare pentru afaceri externe și europene din 

cadrul Camerei Reprezentanților a Republicii Cipru

Următorul document a fost trimis președintelui Parlamentului European, al Consiliului și, 

respectiv, al Comisiei Europene în conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 la 

Tratatul privind Uniunea Europeană în ceea ce privește aplicarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității.

Propunere de directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe tranzacțiile 

financiare și de modificare a Directivei 2008/7/CE [CΟΜ (2011) 594]

1 .  Domeniul de aplicare a tratatului în ceea ce privește aplicarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității

1.1. Articolul 5 alineatul (3) din tratat prevede următoarele:

„În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa 

exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii 

preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, 

nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, 

pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.

Instituțiile Uniunii aplică principiul subsidiarității în conformitate cu Protocolul privind 

aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. Parlamentele naționale asigură 

respectarea principiului subsidiarității, în conformitate cu procedura prevăzută în 

respectivul protocol.”

1.2. De asemenea, în conformitate cu articolul 2 din Protocolul nr. 2 la tratat, înainte de a 

propune un act legislativ, Comisia Europeană procedează la consultări extinse. După caz, 
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aceste consultări trebuie să aibă în vedere dimensiunea regională și locală a acțiunilor 

preconizate.

1.3. Articolul 5 din Protocolul nr. 2 la tratat prevede că:

„Proiectele de acte legislative se motivează în raport cu principiile subsidiarității și 

proporționalității. Orice proiect de act legislativ ar trebui să cuprindă o fișă detaliată care 

să permită evaluarea conformității cu principiile subsidiarității și proporționalității. Fișa

menționată anterior ar trebui să cuprindă elemente care să permită evaluarea impactului 

financiar al proiectului în cauză și, în cazul unei directive, evaluarea implicațiilor acesteia 

asupra reglementărilor care urmează să fie puse în aplicare de statele membre, inclusiv 

asupra legislației regionale, după caz. Motivele care conduc la concluzia că un obiectiv al 

Uniunii poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii se bazează pe indicatori calitativi și, 

ori de câte ori este posibil, pe indicatori cantitativi. Proiectele de acte legislative au în 

vedere necesitatea de a proceda astfel încât orice obligație, financiară sau administrativă, 

care revine Uniunii, guvernelor naționale, autorităților regionale sau locale, operatorilor 

economici și cetățenilor să fie cât mai redusă posibil și proporțională cu obiectivul 

urmărit.”

1.4. În cele din urmă, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) și articolul 12 litera (b) din 

tratat, parlamentele naționale trebuie să asigure respectarea principiului subsidiarității în 

conformitate cu procedura stabilită în Protocolul (nr. 2), și anume, procedura de a propune un 

aviz motivat în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act legislativ în 

toate limbile Uniunii Europene.

1.5. Orientările privind modul în care trebuie să fie aplicat principiul subsidiarității sunt 

stabilite în Tratatul de la Amsterdam și, în special, în Protocolul privind aplicarea principiilor 

subsidiarității și proporționalității. Trebuie remarcat faptul că orientările în cauză rămân un 

instrument util pentru punerea în aplicare a acestui audit.

În special, orientările se referă la următoarele chestiuni:
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• dacă problema în cauză include aspecte transnaționale care nu pot fi reglementate în 

mod satisfăcător prin acțiunea statelor membre,

• dacă acțiunile întreprinse de statele membre sau lipsa unor acțiuni întreprinse de Uniune 

ar intra în conflict cu cerințele Tratatului privind Uniunea Europeană sau dacă ar afecta 

interesele statelor membre în alte privințe,

• dacă acțiunile întreprinse la nivelul Uniunii ar aduce beneficii clare prin dimensiunile 

sau efectele acestora în comparație cu cele întreprinse la nivelul statelor membre.

În plus, pentru a stabili dacă o acțiune a Uniunii este compatibilă cu principiul 

proporționalității, aceasta trebuie să respecte următoarele aspecte:

• măsura care trebuie utilizată trebuie să fie compatibilă cu realizarea obiectivului 

unei acțiuni,

• această măsură nu trebuie să depășească ce este necesar pentru realizarea 

obiectivului unei acțiuni.

Protocoalele aferente, atât cel de la Amsterdam, cât și cel de la Lisabona, impun restricții 

asupra UE în aplicarea principiului proporționalității:

• forma acțiunii întreprinse de Uniune ar trebui să fie cât mai simplă cu putință și, în 

procesul de legiferare, Uniunea Europeană ar trebui să prefere directivele și nu 

regulamentele,

• trebuie să se țină seama de necesitatea de a reduce sarcina administrativă sau 

financiară a guvernelor, a operatorilor economici naționali și a cetățenilor,

• acțiunea Uniunii trebuie să lase cât mai mult domeniu de aplicare cu putință 

pentru decizia națională (cea de-a treia din aceste restricții este acoperită, în 

esență, de domeniul de aplicare a principiului subsidiarității).

2.  Propunerea de directivă privind sistemul comun al taxei pe tranzacțiile financiare

2.1. Obiectivul acestei propuneri de directivă este instituirea unui sistem comun al taxei pe 

tranzacțiile financiare (TTF). În cazul în care ar fi adoptată, această directivă s-ar aplica 

tuturor tranzacțiilor financiare, cu condiția ca cel puțin una dintre părțile la tranzacție să fie 

stabilită într-un stat membru al UE și ca o instituție financiară stabilită pe teritoriul unui stat 

membru să fie parte la tranzacție, acționând fie în nume propriu sau în numele altei persoane, 
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fie în numele unei părți la tranzacție. Potrivit Comisiei Europene, motivația care stă la baza 

elaborării propunerii este de a asigura buna funcționare a pieței interne europene și de a evita 

denaturarea concurenței, cu scopul de a evita stimulentele pentru arbitrajul fiscal în cadrul UE 

și dubla impozitare sau neimpozitarea.

2.2. În special, următoarele puncte sunt indicate de Comisie drept obiective ale propunerii:

• creșterea veniturilor și o contribuție adecvată a sectorului financiar la veniturile fiscale 

(identificarea unor noi surse de venituri, recuperarea costurilor generate de recenta criză 

financiară, acoperirea costurilor potențialelor crize viitoare și compensarea scutirii de 

TVA a serviciilor financiare)

• stabilizarea pieței (reducerea stimulentelor care favorizează asumarea unor riscuri 

excesive, abordarea riscurilor generate de tranzacționarea automată) și

• asigurarea funcționării pieței interne (evitarea dublei impozitări și a denaturării 

concurenței).

2.3. Domeniul de aplicare a propunerii cuprinde instrumente financiare care sunt negociabile 

pe piața de capital, instrumente de pe piața monetară (cu excepția instrumentelor de plată), 

participații sau acțiuni la organismele de plasament colectiv (care includ OPCVM și fondurile 

de investiții alternative) și contracte pe instrumente derivate. Legislația propusă acoperă, de 

asemenea, tranzacțiile extrabursiere. În plus, propunerea cuprinde dispoziții armonizate 

privind exigibilitatea, volumul impozabil și nivelurile corespunzătoare. Taxa va fi exigibilă 

pentru orice tranzacție financiară în momentul operațiunii.

3 .  Puteri executive

Guvernul cipriot și-a prezentat punctul de vedere prin intermediul Ministerului de Finanțe în 

cursul examinării propunerii de către Comisia parlamentară pentru afaceri externe și 

europene. În special, acesta a declarat că se așteaptă ca taxa propusă să aibă efecte negative 

asupra economiei cipriote și asupra economiilor celorlalte state membre ale UE și a subliniat 

faptul că o astfel de taxă aplicată la nivelul Uniunii ar duce la delocalizare și la transferul 

activităților conexe în afara țărilor din UE, aducând beneficii altor centre financiare. Se 

așteaptă ca acest lucru să aibă efecte negative suplimentare asupra ocupării forței de muncă, 

valorii adăugate, PIB-ului și veniturilor fiscale. Potrivit reprezentanților ministerului 

competent, situația ar fi diferită dacă taxa în cauză ar fi aplicată la nivel global. În plus, s-a 
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subliniat că, în ciuda faptului că propunerea nu va afecta direct contractele de asigurare, 

sectorul asigurărilor va fi afectat în mod negativ, întrucât tranzacțiile financiare afectate vor 

avea un impact asupra produselor de asigurare și, astfel, consumatori vor resimți o gravă 

lovitură.

4 . Aspectele propunerii care nu sunt compatibile cu principiul subsidiarității

4.1. După examinarea prezentei propuneri de directivă, Comisia parlamentară pentru afaceri 

externe și europene a ajuns la concluzia că nu este conformă cu principiul subsidiarității. În 

special, Comisia parlamentară a hotărât că nu există suficiente justificări pentru a întreprinde 

acțiunea la nivelul Uniunii Europene și că această acțiune ar fi contrară principiilor 

subsidiarității și proporționalității.

4.2. Raționament

4.2.1. În legătură cu problema delocalizării, la punctul 7.8 din documentul Comisiei 

Europene intitulat „Rezumatul evaluării impactului” se prevăd următoarele: „Introducerea 

unor taxe suplimentare prezintă riscul imanent ca agenții să își delocalizeze activitățile 

pentru a reduce sarcina fiscală. Delocalizarea se poate manifesta prin deplasarea 

activităților relevante în jurisdicții în care sunt impozitate mai puțin sau prin transferarea 

la produse/furnizori din afara sferei de aplicare a taxei în interiorul aceleiași jurisdicții. 

Evident, cu cât crește aria geografică și sfera de aplicare a acestor taxe, riscul de 

delocalizare fizică a piețelor/actorilor de pe piață este mai mic.”

Fragmentul de mai sus, extras din documentul Comisiei Europene, demonstrează în mod clar 

legitimitatea opiniei conform căreia reglementarea propusă ar fi eficientă dacă s-ar aplica la 

scară globală, însă ar presupune un risc evident al delocalizării activităților în afara UE dacă 

s-ar aplica doar pe teritoriul Uniunii Europene.

4.2.2. În mod similar, în aceeași secțiune apar următoarele chestiuni referitoare la impactul 

macroeconomic și la ocuparea forței de muncă:

„De exemplu, modelul ia în considerare doar efectele unei TTF asupra unei surse de 

finanțare, și anume emisiunea de capital. Efectele asupra costurilor de finanțare prin 
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împrumut nu sunt luate în considerare. Datorită acestei limitări, modelul ar putea 

supraestima efectele negative ale taxei asupra PIB-ului. De asemenea, nu există niciun 

model disponibil pentru a evalua efectele de atenuare a riscului propuse (de exemplu 

excluderea piețelor primare, excluderea majorității tranzacțiilor care nu implică cel puțin o 

instituție financiară etc.) și modalitățile prin care acest tip de efecte influențează 

variabilele macroeconomice. Singura abordare disponibilă este așadar găsirea unor valori 

de substituție, cu rezervele și incertitudinile pe care le prezintă un astfel de exercițiu.”

4.2.3. În plus, la paragraful intitulat „Efecte asupra asumării riscurilor și efecte 

comportamentale”, se prevăd următoarele:

„În timp ce literatura de specialitate consideră că efectele TTF asupra volatilității sunt, în 

mare parte, neconcludente și depind de structura pieței, această taxă ar fi un instrument 

foarte eficace pentru limitarea tranzacționării automatizate de înaltă frecvență și a 

instrumentelor derivate cu un coeficient ridicat de îndatorare.”

Fragmentul de mai sus demonstrează incertitudinea existentă în jurul măsurii în care o taxă 

comună pe tranzacțiile financiare ar produce rezultatele dorite, având în vedere ideea 

convenită că, pe de o parte, factori imprevizibili pot avea o influență negativă asupra 

rezultatelor în cauză și, că, pe de altă parte, multe aspecte depind de structura pieței. Acest 

lucru face mai dificilă, sau chiar imposibilă, efectuarea unei evaluări exacte a repercusiunilor. 

În consecință, nu sunt îndeplinite cerințele articolului 5 din Protocolul (nr. 2) la tratat: acest 

articolul prevede că trebuie să fie oferită o fișă detaliată care să conțină evaluarea impactului 

financiar al propunerii și a implicațiilor acesteia pentru normele care trebuie puse în aplicare 

de statele membre. Motivele care conduc la concluzia că un obiectiv al Uniunii poate fi 

realizat mai bine la nivelul Uniunii se bazează pe indicatori calitativi și, acolo unde este 

posibil, pe indicatori cantitativi, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul respectiv. În 

această situație, Comisia parlamentară pentru afaceri externe și europene nu consideră că 

există date suficiente, în principal cantitative, care să indice în mod clar nevoia adoptării unui 

act legislativ la nivelul UE cu privire la această chestiune. În plus, actul legislativ propus este 

susținut de un model de evaluare a rezultatelor care este ambiguu în ceea ce privește 
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impunerea unei sarcini minime și proporționale asupra guvernelor naționale, sectoarelor 

economice și cetățenilor, în conformitate cu articolul 5 din Protocolul (nr. 2). Prin urmare, 

regula explicită de a lua decizii cât mai aproape posibil de cetățenii Uniunii Europene, astfel 

cum este prevăzută în Protocolul (nr. 2), solicită furnizarea unei justificări clare și detaliate a 

necesității de a legifera pe marginea unei chestiuni la nivelul UE.

4.2.4. În plus, există îndoieli referitoare la temeiul juridic al propunerii de directivă introduse 

de Comisia Europeană. După cum s-a menționat mai sus, temeiul juridic invocat este 

articolul 113 din TFUE, care se referă la armonizarea legislației pentru protejarea funcționării 

pieței interne și evitarea denaturărilor concurenței. Totuși, acesta nu pare să fie obiectivul 

principal al prezentei propuneri. Obiectivele propunerii, după cum au fost deja descrise mai 

sus, sunt ordonate de UE după cum urmează:

creșterea veniturilor și o contribuție adecvată a sectorului financiar la veniturile fiscale 

(identificarea unor noi surse de venituri, recuperarea costurilor generate de recenta criză 

financiară, acoperirea costurilor potențialelor crize viitoare și compensarea scutirii de 

TVA a serviciilor financiare)

• stabilizarea pieței (reducerea stimulentelor care favorizează asumarea unor riscuri 

excesive, abordarea riscurilor generate de tranzacționarea automată) și

• asigurarea funcționării pieței interne (evitarea dublei impozitări și a denaturării 

concurenței).

Având în vedere cele de mai sus și mențiunile relevante ale EU precizate în expunerea de 

motive, se pare că obiectivul principal al prezentei propuneri nu este protejarea funcționării 

pieței interne. Prin urmare, temeiul juridic al propunerii (articolul 113 din TFUE) este pus sub 

semnul întrebării. În acest sens, se pare că, în conformitate cu jurisprudența Curții Europene 

de Justiție (CEJ), atunci când UE creează un act juridic cu mai multe scopuri, trebuie să se 

caute principalul obiectiv al propunerii (scopul sau componenta preponderentă) și trebuie să 

existe un singur temei juridic1. În această situație, în vreme ce articolul este menționat cu 

privire la piața internă, în mod evident, propunerea are, în primul rând, alte obiective pentru 

care nu există nici un temei juridic compatibil cu cel existent2.

                                               
1 Cauza 0-155/07, punctul 35, Parlamentul European/Consiliul.
2 A se vedea mai sus, punctele 36 și 37.
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4.2.5. De asemenea, celelalte obiective ale acestei propuneri (evitarea dublei impozitări sau a 

neimpozitării, contribuția corespunzătoare a sectorului financiar la acoperirea costurilor 

generate de criză, compensarea scutirii de TVA a sectorului financiar) sunt obiective care pot 

fi legiferate în mod satisfăcător la nivel național de către statele membre și care se încadrează 

în sfera lor de suveranitate economică. Cu toate că aspectele supranaționale pot fi eventual 

inerente chestiunii în cauză, acest lucru nu înseamnă că, dacă este necesar, ele nu pot fi 

abordate la nivel național prin legislație sau acorduri corespunzătoare. Acest argument este 

susținut de evaluarea incertă și imprecisă a impactului actului legislativ la nivelul UE, după 

cum s-a arătat mai sus. Nu există dovezi suficiente care să confirme că acțiunea potențială 

întreprinsă de UE este mai avantajoasă în mod clar în comparație cu acțiunea întreprinsă de 

statele membre, dată fiind dimensiunea rezultatelor sale.

4.3. Având în vedere cele afirmate mai sus, Comisia parlamentară pentru afaceri externe și 

europene a ajuns la concluzia că respectiva propunere de directivă nu este conformă cu 

principiul subsidiarității și nu îndeplinește în mod satisfăcător criteriile care justifică 

necesitatea unei acțiuni legislative la nivelul UE.


