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Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från det cypriotiska parlamentet över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

Motiverat yttrande från utskottet för utrikes- och Europafrågor i det cypriotiska
parlamentet

Inlämnat till Europaparlamentets talman och rådets och kommissionens ordförande, i enlighet
med artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i fördraget om Europeiska unionen

Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 
transaktioner och om ändring av direktiv 2008/7/EG [KOM(2011)0594].

1 . Fördragets bestämmelser om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna

1.1. I artikel 5.3 i EU-fördraget föreskrivs följande:

”Enligt subsidiaritetsprincipen ska unionen på de områden där den inte har exklusiv 
befogenhet vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade 
åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, vare sig på central 
nivå eller på regional och lokal nivå, och därför, på grund av den planerade åtgärdens 
omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå.

Unionens institutioner ska tillämpa subsidiaritetsprincipen i enlighet med protokollet om 
tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. De nationella parlamenten 
ska se till att subsidiaritetsprincipen följs i enlighet med det förfarande som anges i 
protokollet.”

1.2. Vidare fastställs i artikel 2 i protokoll nr 2 i EU-fördraget att kommissionen innan den 
föreslår en lagstiftningsakt ska hålla omfattande samråd där den regionala och lokala 
dimensionen av de planerade åtgärderna i förekommande fall ska beaktas.

1.3 I artikel 5 i protokoll nr 2 i EU-fördraget föreskrivs följande:

”Utkasten till lagstiftningsakter ska motiveras med avseende på subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna. Varje utkast till lagstiftningsakt bör innehålla ett formulär 
med närmare uppgifter som gör det möjligt att bedöma om subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna har följts. Formuläret bör innehålla underlag som gör det 
möjligt att bedöma dess finansiella konsekvenser och, om det gäller ett direktiv, dess 
konsekvenser för de bestämmelser som medlemsstaterna ska genomföra, i förekommande 
fall även i den regionala lagstiftningen. Skäl som visar att något av unionens mål bättre 
kan uppnås på unionsnivån ska bygga på kvalitativa indikatorer och, varje gång det är 
möjligt, på kvantitativa sådana. I utkasten till lagstiftningsakter ska hänsyn tas till att det 
finansiella eller administrativa ansvar som vilar på unionen, nationella regeringar, 
regionala eller lokala myndigheter, ekonomiska aktörer och medborgare så långt som 
möjligt ska begränsas och stå i proportion till det mål som ska uppnås.”
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1.4. Slutligen fastställs i artiklarna 5.3 och 12 b i EU-fördraget att de nationella parlamenten 
ska se till att subsidiaritetsprincipen följs i enlighet med det förfarande som anges i protokoll 
nr 2, dvs. att inom åtta veckor från den dag då ett utkast till lagstiftningsakt på unionens 
officiella språk översänds lämna in ett motiverat yttrande.

1.5. Riktlinjerna för hur subsidiaritetsprincipen bör tillämpas fastställs i Amsterdamfördraget, 
i protokollet om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Det bör 
påpekas att dessa riktlinjer förblir användbara verktyg vid genomförandet av den berörda 
kontrollen.

Närmare bestämt avser riktlinjerna följande fall:

• om det ärende som granskas uppvisar gränsöverskridande aspekter, som inte på ett 
tillfredsställande sätt kan regleras genom åtgärder av medlemsstaterna,

• om åtgärder av enskilda medlemsstater eller avsaknad av åtgärder på unionsnivå strider 
mot EU-fördragens krav eller skadar medlemsstaternas intressen, och

• om en insats på unionsnivå på grund av sin omfattning eller sina verkningar innebär
klara fördelar jämfört med en insats på medlemsstatsnivå.

Vidare, för att avgöra om en insats på unionsnivå är förenlig med proportionalitetsprincipen 
eller inte, undersöker man om följande villkor är uppfyllda:

• Den metod som används är lämplig för att nå målen för en insats.

• Metoden får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att nå målen för en insats.

I de berörda protokollen till både Amsterdamfördraget och Lissabonfördraget införs vissa 
begränsningar för EU, i fråga om dess tillämpning av proportionalitetsprincipen:

• Unionens insats ska utformas på ett så enkelt sätt som möjligt, och när unionen 
lagstiftar bör den välja direktiv framför förordningar.

• Hänsyn ska tas till att den administrativa och ekonomiska kostnaden för 
medlemsstaternas regeringar, nationella ekonomiska aktörer och medborgare ska 
begränsas.

• Unionens insats ska lämna så mycket utrymme som möjligt för nationella beslut
(denna tredje begränsning täcks i själva verket av villkoren för tillämpningen av 
subsidiaritetsprincipen).

2. Förslaget till direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella 
transaktioner 

2.1. Syftet med detta direktivförslag är att införa ett gemensamt system för en skatt på 
finansiella transaktioner. Om det antas kommer direktivet att tillämpas på samtliga finansiella 
transaktioner, om minst en part i transaktionen är bosatt i en EU-medlemsstat och ett på en 
medlemsstats territorium etablerat finansinstitut är part i transaktionen, varvid finansinstitutet 
agerar antingen för egen räkning eller för en annan persons räkning eller agerar som 
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företrädare för en part i transaktionen. Enligt kommissionen är tanken med direktivet att 
skapa en väl fungerande europeisk inre marknad och att förebygga snedvridningar av 
konkurrensen, i syfte att undvika incitament att välja det förmånligaste skattesystemet inom 
EU samt dubbelbeskattning eller skattebefrielse.

2.2. Målen med direktivförslaget är enligt kommissionen följande:

• att öka de offentliga inkomsterna och säkerställa att finanssektorn ger ett adekvat bidrag 
till skatteintäkterna (genom att finna nya inkomstkällor, återvinna kostnader för den 
senaste finansiella krisen, täcka kostnader för möjliga framtida kriser och kompensera 
för undantag från mervärdesskatt för finansiella tjänster),

• att stabilisera marknaden (genom att minska incitamenten till överdrivet risktagande och 
motverka specifika risker till följd av automatiserad handel), och

• att säkerställa den inre marknadens funktion (genom att undvika dubbelbeskattning och 
snedvridning av konkurrensen).

2.3. I tillämpningsområdet för detta direktivförslag ingår finansiella instrument som är 
föremål för handel på kapitalmarknaden, penningmarknadsinstrument (med undantag för 
betalningsmedel), andelar i företag för kollektiva investeringar (vilket inkluderar fondföretag 
och alternativa investeringsfonder) och derivatavtal. Den föreslagna lagstiftningen täcker även 
OTC-handel. Vidare innehåller direktivförslaget harmoniserade bestämmelser avseende 
utkrävbarhet, beskattningsunderlag och skattesatser. Skattens utkrävbarhet inträder vid den 
tidpunkt då den finansiella transaktionen äger rum.

3. Den verkställande maktens ståndpunkt

Cyperns regering har genom det behöriga ministeriet för finansfrågor framfört sina 
synpunkter vid behandlingen av direktivförslaget i parlamentets utskott för utrikes- och 
Europafrågor. Närmare bestämt sade man att den föreslagna skatten beräknas få negativa 
effekter såväl för Cyperns som för andra EU-medlemsstaters ekonomier, och man ansåg att en 
sådan lagstiftning från EU:s sida skulle leda till att verksamhet av detta slag omlokaliseras 
och flyttas utanför EU-länderna till fördel för andra centrum. Detta beräknas medföra
ytterligare negativa effekter på sysselsättning, mervärde, BNP och skatteintäkter. Företrädare 
för det ansvariga ministeriet hävdar att situationen hade varit annorlunda om den aktuella
skatten kunde införas i hela världen. Vidare framfördes ståndpunkten att 
försäkringsbranschen, även om försäkringstransaktioner inte direkt berörs av förslaget, ändå 
kommer att påverkas negativt eftersom de berörda finansiella transaktionerna kommer att 
påverka försäkringsprodukterna och denna tunga börda kommer att drabba konsumenterna.

4. Aspekter i förslaget till direktiv som inte är förenliga med subsidiaritetsprincipen

4.1. Parlamentets utskott för utrikes- och Europafrågor har efter en genomgång av det 
berörda direktivförslaget kommit fram till att ifrågavarande förslag inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen. Närmare bestämt har parlamentsutskottet slagit fast att det saknas 
tillräckliga grunder för att motivera nödvändigheten av åtgärder på EU-nivå i strid med
subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.
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4.2. Motivering

4.2.1. Under punkt 7.8 i kommissionens dokument med titeln ”Sammanfattning av 
konsekvensanalysen” anges följande i frågan om omlokalisering: ”Införandet av 
ytterligare skatter är förenat med risken för att ekonomiska aktörer omlokaliserar sin 
verksamhet för att minska skattebördan. Omlokalisering skulle kunna ske genom att flytta 
relevant verksamhet till jurisdiktioner där de beskattas mindre, eller genom att inom 
samma jurisdiktion övergå till produkter/leverantörer som inte ingår i tillämpningsområdet 
för skatten. Risken för en fysisk omlokalisering av marknader/marknadsaktörer och 
övergång till obeskattade produkter minskar självfallet ju fler jurisdiktioner som antar 
skatterna och ju bredare tillämpningsområdet blir.”

Av ovannämnda passus i kommissionens dokument framgår klart den välgrundade
uppfattningen att den föreslagna regleringen vore effektiv om den tillämpades i hela världen, 
med tanke på den påtagliga risken att verksamheter omlokaliseras utanför EU om åtgärden 
enbart tillämpas inom EU:s territorium.

4.2.2. Under samma punkt, i frågan om makroekonomiska effekter och sysselsättning, anges 
också följande:

”En begränsning i modellen är att den bara tar hänsyn till effekterna av en skatt på 
finansiella transaktioner på en finansieringskälla, nämligen aktieemissioner. Effekterna på 
skuldfinansieringskostnaderna beaktas inte. På grund av denna begränsning kan modellen 
tänkas överskatta skattens negativa effekter på BNP. Det finns dessutom ingen befintlig 
modell för att bedöma de mildrande effekter som följer av förslagets utformning (t.ex. 
uteslutning av primärmarknader, uteslutande av de flesta transaktioner som inte inbegriper 
minst ett finansinstitut osv.) och de kanaler genom vilka de påverkar makroekonomiska 
variabler. Den enda tillgängliga metoden är därför att tillgripa en proxyvariabel för att 
uppskatta effekterna, med de stora förbehåll och den stora osäkerhet som en sådan 
räkneövning kan innehålla.”

4.2.3. Dessutom anförs följande i stycket ”Risktagande och beteendeeffekter”:

”Även om det i den ekonomiska litteraturen konstateras att effekterna av en skatt på 
finansiella transaktioner på marknadsvolatilitet överlag är osäkra och beror på marknadens 
struktur, skulle en skatt vara ett mycket effektivt verktyg för att bromsa automatiserad 
högfrekvent handel och högt lånefinansierade derivat.”

Av dessa utdrag framgår att det är osäkert huruvida införandet av en gemensam skatt på 
finansiella transaktioner kommer att ha de önskade effekterna, eftersom man erkänner dels att 
osäkerhetsfaktorer kan påverka effekterna negativt och dels att mycket hänger på marknadens 
struktur. Det är därför svårt, om inte omöjligt, att göra en exakt bedömning av effekterna.
Därmed uppfylls inte det villkor i artikel 5 i protokoll nr 2 till EU-fördraget som föreskriver 
att det bör finnas ett formulär med närmare uppgifter som gör det möjligt att bedöma 
rättsaktens finansiella konsekvenser och dess konsekvenser för de bestämmelser som 
medlemsstaterna ska genomföra. Skäl som visar att något av unionens mål bättre kan uppnås 
på unionsnivå ska bygga på kvalitativa indikatorer och, varje gång det är möjligt, på 
kvantitativa sådana, enligt artikel 5 i samma protokoll. I detta fall anser inte utskottet för 
utrikes- och Europafrågor att man har tillräckliga uppgifter, framför allt kvantitativa, som 
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tydligt visar att frågan måste regleras på EU-nivå. Dessutom är det tveksamt om den modell 
för att bedöma effekter som lagförslaget bygger på så långt som möjligt begränsar det ansvar 
som vilar på nationella regeringar, ekonomiska aktörer och medborgare, vilket föreskrivs i 
artikel 5 i protokoll nr 2. Den uttryckliga regeln att alla beslut ska fattas så nära unionens 
medborgare som möjligt, så som den fastställs i protokoll nr 2, förutsätter att det finns en 
tydlig och detaljerad motivering för att en fråga måste regleras på EU-nivå.

4.2.4. Vidare råder det tvivel om den rättsliga grund som kommissionen åberopar för 
direktivförslaget. Som rättslig grund för direktivförslaget används, som tidigare nämnts,
artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om en harmonisering av
lagstiftningen för att säkerställa att den inre marknaden fungerar och för att undvika 
snedvridning av konkurrensen. Detta verkar dock inte vara det huvudsakliga målet med 
förslaget. Målen med förslaget, som redan har angetts ovan, rangordnas av EU enligt följande:

•att öka de offentliga inkomsterna och säkerställa att finanssektorn ger ett adekvat bidrag 
till skatteintäkterna (genom att finna nya inkomstkällor, återvinna kostnader för den 
senaste finansiella krisen, täcka kostnader för möjliga framtida kriser och kompensera 
för undantag från mervärdesskatt för finansiella tjänster),

•att stabilisera marknaden (genom att minska incitament till överdrivet risktagande och 
motverka specifika risker till följd av automatiserad handel), och

•att säkerställa den inre marknadens funktion (genom att undvika dubbelbeskattning och 
snedvridning av konkurrensen).

Av ovanstående och av EU:s relevanta anmärkningar i sin motivering framgår att det 
huvudsakliga målet med direktivförslaget inte är att säkerställa den inre marknadens funktion. 
Därmed ifrågasätts den rättsliga grunden för förslaget (artikel 113 i EUF-fördraget). Det kan 
härvid påpekas att man enligt EG-domstolens rättspraxis, när unionen antar en reglerande 
åtgärd som har fler än ett syfte, måste söka efter det huvudsakliga syftet med förslaget (the 
predominant aim or component) och ha en enda rättslig grund1. I detta fall, fastän man 
åberopar artikeln om den inre marknaden, är det tydligt att förslaget främst tjänar andra 
syften, för vilka man inte uppger någon rättslig grund som dessutom är förenlig med den 
befintliga2.

4.2.5. Vidare är de andra mål som eftersträvas med ifrågavarande direktiv (att undvika 
dubbelbeskattning eller skattebefrielse, säkerställa att finanssektorn ger ett adekvat bidrag till 
att finansiera krisen och att kompensera för undantag från mervärdesskatt för finansiella 
tjänster) sådana mål som i tillräcklig utsträckning kan regleras av medlemsstaterna på 
nationell nivå och som faller under medlemsstaternas ekonomiska suveränitet. De
gränsöverskridande aspekter som eventuellt finns i den fråga som regleras innebär inte 
nödvändigtvis att de inte kan hanteras på nationell nivå, antingen genom relevanta regler eller 
genom avtal. Detta förstärks dessutom ytterligare av den otydliga och osäkra uppskattningen 
av effekterna av en reglering på EU-nivå, vilket nämndes tidigare. Det har inte i tillräcklig 
utsträckning styrkts att en eventuell åtgärd på gemenskapsnivå på grund av sin omfattning 

                                               
1 Mål C-155/07, punkt 35, Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd.
2 Som ovan, punkterna 36 och 37.
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eller sina verkningar skulle innebära klara fördelar jämfört med en åtgärd på 
medlemsstatsnivå.

4.3. I ljuset av ovannämnda uppgifter har parlamentets utskott för utrikes- och Europafrågor 
kommit fram till att föreliggande direktivförslag inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen 
och att villkoren inte uppfylls i tillräcklig utsträckning för att motivera behovet av en 
reglerande åtgärd från unionens sida.


