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Odbor za pravne zadeve
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OBVESTILO POSLANCEM
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Zadeva: Obrazloženo mnenje predstavniškega doma Republike Ciper o predlogu direktive 
Sveta o skupnem sistemu davka na finančne transakcije in spremembi Direktive 
2008/7/ES
(KOM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje predstavniškega doma Republike 
Ciper o zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje parlamentarnega odbora za zunanje in evropske zadeve 

predstavniškega doma Republike Ciper 

Predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije je bilo na podlagi 

člena 6 Protokola št. 2 Pogodbe o Evropski uniji o uporabi načel subsidiarnosti in 

sorazmernosti posredovano naslednje besedilo.

Predlog direktive sveta o skupnem sistemu davka na finančne transakcije in 
spremembi Direktive 2008/7/ES [CΟΜ (2011) 594].

1 . Področje uporabe Pogodbe v zvezi z uporabo načel subsidiarnosti in sorazmernosti

1.1. Člen 5(3) Pogodbe določa:

„V skladu z načelom subsidiarnosti Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni 

pristojnosti, le če in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo 

zadovoljivo doseči na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali 

učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije.

Institucije Unije uporabljajo načelo subsidiarnosti v skladu s Protokolom o uporabi načel 

subsidiarnosti in sorazmernosti. Nacionalni parlamenti spoštujejo načelo subsidiarnosti v 

skladu s postopkom, določenim v tem protokolu.“

1.2. Tudi člen 2 Protokola št. 2 Pogodbe določa, da Komisija opravi obsežna posvetovanja, 

preden predlaga zakonodajni akt. Taka posvetovanja po potrebi upoštevajo regionalne in 

lokalne razsežnosti predvidenih ukrepov.

1.3. Člen 5 Protokola št. 2 Pogodbe določa:
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„Osnutki zakonodajnih aktov se utemeljijo glede na načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. 

Vsak osnutek zakonodajnega akta mora vsebovati podrobno izjavo, ki omogoča oceno 

njegove skladnosti z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti. Ta izjava mora vsebovati 

podatke o predvidenih finančnih učinkih osnutka, v primeru direktive pa tudi o posledicah 

za pravila, ki jih morajo sprejeti države članice, po potrebi vključno z regionalno 

zakonodajo. Razlogi za zaključek, da se lahko cilj Unije laže uresniči na ravni Unije, se 

utemeljijo s kvalitativnimi in, če je možno, kvantitativnimi kazalci. Osnutki zakonodajnih 

aktov pri tem upoštevajo potrebo, da so finančni ali upravni stroški Unije, nacionalnih 

vlad, regionalnih ali lokalnih organov, gospodarskih subjektov in državljanov čim nižji in 

sorazmerni s ciljem, ki ga želijo doseči.“

1.4. Nacionalni parlamenti morajo v skladu s členoma 5(3) in 12(b) Pogodbe zagotoviti 

spoštovanje načela subsidiarnosti v skladu s postopkom, določenim v Protokolu (št. 2), tj. s 

postopkom, po katerem morajo v osmih tednih od datuma pošiljanja osnutka zakonodajnega 

akta v uradnih jezikih Unije poslati svoje obrazloženo mnenje.

1.5. Smernice o uporabi načela subsidiarnosti so določene v Amsterdamski pogodbi in zlasti v 

Protokolu o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti. Opozoriti je treba, da so zadevne 

smernice še vedno koristno orodje za izvajanje te revizije.

Smernice obravnavajo zlasti naslednje:

• ali ima zadevno vprašanje nadnacionalne vidike, ki jih države članice ne morejo 

zadovoljivo urediti s svojimi ukrepi,

• ali bi bili ukrepi, ki jih sprejmejo države članice same, ali neukrepanje Unije v nasprotju 

z zahtevami Pogodbe o Evropski uniji ali bi kako drugače škodovali interesom držav 

članic,

• ali bi ukrepi na ravni Unije zaradi svojega obsega ali učinkov v primerjavi z ukrepi na 

ravni držav članic zagotovili očitne prednosti.

Da se ugotovi, da je ukrep Unije skladen z načelom sorazmernosti, mora izpolnjevati tudi 

naslednje pogoje:

• ukrep, ki naj bi se uporabil, mora biti primeren za doseganje cilja,

• ukrep ne sme presegati tistega, kar je potrebno za doseganje cilja.
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S tem povezani protokoli v Amsterdamski in Lizbonski pogodbi določajo omejitve za EU v 

zvezi z uporabo načela sorazmernosti:

• ukrepi Unije morajo biti v čim bolj preprosti obliki, pri sprejemanju ukrepov pa bi 

morala Evropska unija dajati prednost direktivam pred uredbami,

• upoštevati bi morala, da je treba čim bolj zmanjšati vsako finančno ali upravno 

obremenitev nacionalnih vlad, nacionalnih gospodarskih subjektov in državljanov,

• ukrepi Unije naj bi pustili čim več prostora za nacionalne odločitve (tretja od teh 

omejitev je pravzaprav zajeta že v področju uporabe načela subsidiarnosti).

2. Predlog direktive o skupnem sistemu davka na finančne transakcije

2.1. Cilj tega predloga direktive je vzpostavitev skupnega sistema davka na finančne 

transakcije. Če bi bila sprejeta, bi se ta direktiva uporabljala za vse finančne transakcije, če je 

vsaj ena stranka v transakciji ustanovljena v državi članici EU ter je finančna institucija, 

ustanovljena na ozemlju države članice, stranka v transakciji, ki deluje za svoj račun ali za 

račun druge osebe ali deluje v imenu stranke v transakciji. Evropska komisija pravi, da je 

namen sestave predloga zagotoviti pravilno delovanje evropskega notranjega trga in preprečiti 

izkrivljanje konkurence, da se preprečijo spodbude za davčno arbitražo v EU ter dvojno 

obdavčenje ali neobdavčenje.

2.2. Komisija je kot namene predloga zlasti navedla naslednje:

• ustvarjanje prihodkov in zbiranje ustreznega prispevka iz finančnega sektorja za davčne 

prihodke (iskanje novih virov prihodkov, povrnitev stroškov pretekle finančne krize, 

pokrivanje stroškov morebitnih prihodnjih kriz ter ublažitev izključitve finančnih 

storitev iz DDV) 

• stabilizacija trga (zmanjševanje spodbud za pretirano prevzemanje tveganja, 

obravnavanje tveganj, ki ga prinaša algoritmično trgovanje) in 

• zagotavljanje delovanja notranjega trga (preprečevanje dvojnega obdavčenja in 

izkrivljanja konkurence).

2.3. Področje uporabe predloga zajema finančne instrumente, ki se lahko tržijo na kapitalskem 

trgu, instrumente denarnega trga (razen plačilnih instrumentov), enote ali deleže v kolektivnih 

naložbenih podjemih (ki vključujejo kolektivne naložbene podjeme za vlaganja v prenosljive 

vrednostne papirje in alternativne investicijske sklade) in pogodbe na izvedene finančne 
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instrumente. Predlagana zakonodaja obravnava tudi trgovanje na prostem trgu. Predlog 

vsebuje tudi usklajene določbe o obračunavanju, davčni osnovi in ustreznih stopnjah. 

Obveznost obračuna davka za vsako finančno transakcijo bo nastala, ko se ta izvede.

3. Izvedbena pooblastila

Ciprska vlada je prek ministrstva za finance predložila svoja stališča med obravnavo predloga 

v parlamentarnem odboru za zunanje in evropske zadeve. Izjavila je zlasti, da pričakuje, da bo 

imel predlagani davek negativne učinke na ciprsko gospodarstvo in na gospodarstva drugih 

držav članic EU, in poudarila, da bi vsak takšen davek na Unijo povzročil preselitev in 

premike zadevnih dejavnosti iz držav EU v korist drugih finančnih središč. Pričakuje se, da bo 

imelo to nadaljnje negativne posledice na zaposlovanje, dodano vrednost, BDP in davčne 

prihodke. Po mnenju predstavnikov pristojnega ministrstva bi bile razmere drugačne, če bi se 

zadevni davek uporabljal na svetovni ravni. Izpostavljeno je bilo tudi, da bo to kljub temu, da 

predlog ne bo neposredno vplival na zavarovalniške transakcije, negativno vplivalo na 

zavarovalniški sektor, ker bodo prizadete finančne transakcije vplivale na zavarovalniške 

produkte, resne posledice pa bodo občutili potrošniki.

4. Vidiki predloga, ki niso skladni z načelom subsidiarnosti

4.1. Parlamentarni odbor za zunanje in evropske zadeve je po pregledu tega predloga 

direktive zaključil, da predlog ni skladen z načelom subsidiarnosti. Parlamentarni odbor je 

zlasti zaključil, da ukrepanje na ravni Evropske unije ni v zadostni meri upravičeno in da bi 

bil ta ukrep v navzkrižju z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti.

4.2. Utemeljitev

4.2.1. Odstavek 7.8 dokumenta Evropske komisije z naslovom „Povzetek ocene učinka“ v 

zvezi z vprašanjem selitve pravi: „Z uvedbo dodatnih davkov je neločljivo povezano 

tveganje, da bodo zastopniki preselili svoje dejavnosti, da bi zmanjšali davčno 

obremenitev. Selitev lahko pomeni preselitev zadevnih dejavnosti v države, v katerih je 

obdavčitev nižja, ali prehod na produkte/ponudnike, ki so izvzeti iz obdavčitve, vendar so 

v isti državi. Tveganje dejanske selitve trgov/udeležencev na trgu in prehoda na 

neobdavčene produkte se nedvomno zmanjša, če so davki splošno sprejeti in je področje 

njihove uporabe veliko.“
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Zgoraj navedeni odstavek iz dokumenta Evropske komisije jasno dokazuje upravičenost 

stališča, da bi bila predlagana ureditev učinkovita, če bi se uporabljala na svetovni ravni, ob 

uporabi samo na ozemlju EU pa bi povzročila izrazito tveganje, da se bodo dejavnosti 

preselile iz EU.

4.2.2. V istem razdelku glede vprašanj v zvezi z makroekonomskim vplivom in 

zaposlovanjem je navedeno tudi naslednje:

„Omejitev je na primer v tem, da učinke davka na finančne transakcije upošteva samo za 

en vir financiranja, in sicer na zbiranje kapitala. Učinki na ceno financiranja dolga se ne 

upoštevajo. Zaradi te omejitve bi lahko model precenil negativne učinke davka na BDP. 

Poleg tega niti ni razpoložljivega modela za vrednotenje predlaganih blažilnih učinkov pri 

oblikovanju predloga (tj. izključitev primarnih trgov, izključitev večine transakcij, ki ne 

vključujejo vsaj ene finančne institucije idr.) in poti, prek katerih vplivajo na 

makroekonomske spremenljivke. Edini razpoložljivi pristop je torej zelo previdno 

razumevanje učinkov s približkom in ob ustreznih negotovostih.“

4.2.3. V pododstavku z naslovom „Tvegano ravnanje in vpliv na ravnanje“ je navedeno tudi:

„Čeprav je v ekonomski literaturi navedeno, da učinka davka na finančne transakcije na 

nestanovitnost ni mogoče dokončno opredeliti in je odvisen od tržne strukture, bi bil 

takšen davek zelo učinkovit instrument za omejitev algoritmičnega hitrega trgovanja in 

izvedenih finančnih instrumentov z visoko stopnjo finančnega vzvoda.“

Zgoraj navedeno besedilo dokazuje, da ni gotovo, v kolikšni meri naj bi skupni davek na 

finančne transakcije dosegel zaželene rezultate, glede na to, da po eni strani potrjuje, da bi 

lahko nepredvidljivi dejavniki škodljivo vplivali na obravnavane rezultate, po drugi strani pa 

je veliko odvisno od strukture trga. Zato je težko ali celo nemogoče natančno oceniti 

posledice. Posledično zahteve člena 5 Protokola (št. 2) Pogodbe niso izpolnjene: ta člen 

določa, da je treba zagotoviti izjavo, ki vsebuje podatke o predvidenih finančnih učinkih 

osnutka ter o posledicah za pravila, ki jih morajo sprejeti države članice. Razlogi za 
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ugotovitev, da se lahko cilj Unije laže uresniči na ravni Unije, se utemeljijo s kvalitativnimi 

in, če je možno, kvantitativnimi kazalci, v skladu s členom 5 zgoraj navedenega protokola. V 

takih okoliščinah parlamentarni odbor za zunanje in evropske zadeve meni, da ni dovolj 

podatkov, zlasti kvantitativnih, ki bi jasno pokazali, da je na ravni EU potrebna zakonodaja o 

tej zadevi. Poleg tega predlagano zakonodajo podpira model za ocenjevanje rezultatov, ki je 

vprašljiv glede določitve čim manjše in sorazmerne obremenitve za nacionalne vlade, 

gospodarske sektorje in državljane, kot je določeno v členu 5 Protokola (št. 2). Izrecno 

pravilo, da se odločitve sprejemajo v kar najtesnejši povezavi z državljani EU, ki je priznano 

v Protokolu (št. 2), torej zahteva, da je treba predložiti jasno in podrobno utemeljitev potrebe 

po sprejemanju zakonodaje o določeni zadevi na ravni EU.

4.2.4. Obstaja tudi dvom glede pravne podlage predloga direktive, ki ga je predložila 

Evropska komisija. Kot je navedeno zgoraj, je pravna podlaga predloga člen 113 PDEU o 

uskladitvi zakonodaje za varstvo delovanja notranjega trga in preprečevanje izkrivljanja 

konkurence. Vendar pa je videti, da to ni glavni cilj predloga. Kot je navedeno že zgoraj, je 

EU cilje predloga razvrstila na naslednji način:

• ustvarjanje prihodkov in zbiranje ustreznega prispevka iz finančnega sektorja za davčne 

prihodke (iskanje novih virov prihodkov, povrnitev stroškov pretekle finančne krize, 

pokrivanje stroškov morebitnih prihodnjih kriz ter ublažitev izključitve finančnih 

storitev iz DDV) 

• stabilizacija trga (zmanjševanje spodbud za pretirano prevzemanje tveganja, 

obravnavanje tveganj, ki ga prinaša algoritmično trgovanje) in 

• zagotavljanje delovanja notranjega trga (preprečevanje dvojnega obdavčenja in 

izkrivljanja konkurence).

Glede na zgoraj navedeno in na ustrezne navedbe v obrazložitvenem memorandumu je videti, 

da varstvo delovanja notranjega trga ni primarni cilj tega predloga. Zaradi tega je vprašljiva 

pravna podlaga predloga (člen 113 PDEU). V tej zvezi je videti, da je treba v skladu s sodno 

prakso Sodišča Evropske unije, če EU ustvari pravni akt z več kakor enim ciljem, določiti 

glavni cilj predloga (prevladujoči cilj ali sestavni del), akt pa mora temeljiti na samo eni 

pravni podlagi1. V takih okoliščinah, čeprav se člen navaja v povezavi z notranjim trgom, ima 

                                               
1 Zadeva C-155/07, odstavek 35, Evropski parlament proti Svetu.
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predlog očitno v prvi vrsti druge cilje, ki nimajo pravne podlage, ki bi bila skladna z 

obstoječo1.

4.2.5. Tudi drugi cilji tega predloga (preprečevanje dvojnega obdavčenja ali neobdavčenja, 

primeren prispevek finančnega sektorja za pokrivanje stroškov krize, ublažitev izključitve 

finančnega sektorja iz DDV) so taki, da jih lahko zakonsko dovolj dobro uredijo države 

članice na nacionalni ravni in sodijo v okvir njihove gospodarske suverenosti. Čeprav bi 

obravnavana zadeva načeloma lahko vsebovala nadnacionalne elemente, to ne pomeni, da jih 

po potrebi ni mogoče obravnavati na nacionalni ravni z ustrezno zakonodajo ali sporazumi. 

Ta trditev je podkrepljena še z netočno in negotovo oceno učinkov zakonodaje na ravni EU, 

kot je podrobno navedeno zgoraj. Tako ni zadostno utemeljeno, da bi imel morebiten ukrep na 

ravni EU glede na obseg njegovih rezultatov izrazite prednosti v primerjavi z ukrepi na ravni 

držav članic.

4.3. Glede na zgoraj navedeno, parlamentarni odbor za zunanje in evropske zadeve 

zaključuje, da obravnavani predlog direktive ni skladen z načelom subsidiarnosti in ne 

izpolnjuje v zadostni meri meril, ki bi upravičila potrebo po zakonodajnem ukrepu na ravni 

EU.

                                               
1 Glej zgoraj, odstavka 36 in 37.


