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om ændring af direktiv 2008/7/EF
(KOM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet kan ethvert nationalt parlament senest otte uger efter 
fremsendelsen af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor det 
mener, at det pågældende udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet.

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 
hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet.

Vedlagt fremsendes en begrundet udtalelse fra Republikken Maltas andetkammer om det 
ovennævnte forslag til orientering.
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BILAG

BEGRUNDET UDTALELSE FRA MALTAS PARLAMENTET

Forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for
beskatning af finansielle transaktioner (FT-afgift)

og om ændring af direktiv 2008/7/EF (KOM(2011) 594)
–

KOM(2010) 594

Nærheds- og proportionalitetsprincippet bliver relevante, når EU og medlemsstaterne har fælles 
kompetence på et bestemt område i henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde. Hvor dette ikke er tilfældet, opstår problemet ikke. EU's 
enekompetence er tydeligvis udelukket i skattespørgsmål. Den eneste anden mulighed er derfor (som 
Kommissionen også antager), at EU og medlemsstaterne har fælles kompetence i skattespørgsmål som 
tilladt i henhold til traktaten for det indre marked generelt. Spørgsmålet er, om Unionen har beføjelser 
til at vedtage skatteharmoniseringsforanstaltninger, særlig som det her foreslåede tiltag.

Unionens handlingsbeføjelse

Artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde udgør retsgrundlaget for dette 
forslag. I artikel 113 fastslås følgende:

Rådet, der træffer afgørelse efter en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af Europa-
Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager bestemmelser om harmonisering af 
lovgivningerne vedrørende omsætningsafgifter, punktafgifter og andre indirekte skatter, i det 
omfang en sådan harmonisering er nødvendig for at sikre det indre markeds oprettelse og 
funktion og undgå konkurrenceforvridning.

I denne forbindelse indeholder traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde krav om, at 
Kommissionen utvetydigt forklarer, at alle Kommissionens forslag til foranstaltninger er nødvendige 
med henblik på at opfylde den specifikke målsætning for den nævnte foranstaltning – hvilket i dette 
tilfælde er at sikre det indre markeds oprettelse og funktion og ved hjælp af harmoniseringer at undgå 
konkurrenceforvridning. Dette bør derfor udelukkende opnås gennem forholdsmæssige 
foranstaltninger og harmoniseringer af medlemsstaternes lovgivning. Ligeledes tillader traktaten ikke, 
at der etableres et system, som går videre end den eksisterende harmonisering af lovgivningerne og får 
konsekvenser for medlemsstaternes finanspolitiske suverænitet. Kommissionen skal desuden påvise, at 
en bestemt medlemsstat eller en gruppe af medlemsstater ikke er i stand til at nå fælles mål på samme 
effektive måde, som de ville kunne, hvis indsatsen styres på EU-plan (nærhedsprincippet), og det skal 
påvises klart, at foranstaltningerne, som Kommissionen foreslår, reelt er de minimumsforanstaltninger, 
der skal til for at sikre oprettelsen eller funktionen af det fælles marked – i dette tilfælde inden for den 
finansielle sektor – uden at foranstaltningerne rækker videre end dette formål 
(proportionalitetsprincippet). Kommission skal give detaljerede begrundelser for sine tiltag og påvise, 
at fordelene ved et forslag langt overstiger ulemperne derved.

I dette forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for en afgift på finansielle transaktioner og om 
ændring af direktiv 2008/7/EF (KOM(2011)0594) er det ikke vist, hvordan FT-afgiften kan føre til 
større velstand i EU, og det forklares heller ikke, hvorfor medlemsstaterne ikke skulle kunne nå de 
samme mål individuelt. Dette tyder på, at Kommissionen ikke er i stand til at vise, at nærheds- og 
proportionalitetsprincippet overholdes.
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Mens det noteres, at hovedformålet med forslaget er at styrke det indre markeds finanssektor, især ved 
at sikre, at de finansielle institutioner kommer til at bidrage til de udgifter, finanskrisen har medført for 
medlemsstaterne, er det klart, at denne målsætning af flere årsager ikke vil blive opfyldt. Fra 
Kommissionens side understreges det, at direktivet vil sikre skatteharmoniseringen mellem 
medlemsstaterne, og at direktivets virkninger vil være de samme for alle medlemsstaterne. Det er dog 
af flere grunde klart, at det ikke vil gå sådan. Det er faktisk klart, at den reelle primære og endelige 
hensigt med forslaget er at indkassere i nærheden af 60 mio. euro i ekstra finansielle ressourcer, som 
efterfølgende vil være til rådighed for Unionen til anvendelse i den hypotetiske situation, hvor en ny 
krise på et eller andet tidspunkt i fremtiden skulle være forårsaget af den "finansielle sektor". Andre 
målsætninger ifølge Kommissionen omfatter indførelse af en "sanktion" over for de økonomiske 
operatører, som er ansvarlige for de skader, markederne har lidt (skønt en sanktion rent faktisk ville 
ramme alle), ved at sikre, at disse operatører bidrager til dækning af omkostningerne ved finanskrisen. 
Indførelsen af en afgift på dem for at begrænse de transaktioner på markedet, som ikke forbedrer de 
finansielle markeders effektivitet, samt demonstrationen af at EU, ved at indføre FT-afgiften i Europa, 
kan stå stærkere, når Unionen vil insistere på en global indførelse af FT-afgiften.

Følgende er årsagerne til, at man mener, at forslaget ikke overholder nærhedsprincippet:

 Det forholder sig sådan, at enkelte medlemsstater allerede er ved at indføre en FT-afgift i en eller 
anden form. Dette har imidlertid aldrig haft negative følger for de andre medlemsstater, som har 
valgt ikke at indføre en lignede afgift. Medlemsstater har stadig frihed til at vælge forskellige 
satser, når bare de har indført den fastsatte minimumssats. Med udgangspunkt i, at der ikke har 
været negative konsekvenser for andre europæiske jurisdiktioner, har Kommissionen derfor ikke 
det nødvendige prærogativ til at harmonisere lovgivningen på dette område.

 Overordnet set er det sandsynligt, at kapitalen – hvis der udelukkende indføres en FT-afgift i EU –
vil forsvinde fra Europa. Dette ville betyde, at indtægterne fra denne afgift ville få negative følger 
for alle europæiske jurisdiktioner. Kun hvis det var en global FT-afgift, ville det ikke stille Europas
finansielle sektor dårligere. Med hensyn til den opfattelse, at EU kunne styrke sin 
forhandlingsposition gennem et globalt initiativ, som Unionen muligvis arbejder på at tage engang i 
fremtiden, er eksperternes holdning endvidere, at det ville være en stor fejltagelse, hvis EU indfører 
en sådan afgift, hvis ikke det er en del af en global aftale om en FT-afgift. Desuden står denne 
foranstaltning ikke i et rimeligt forhold til et sådant formål, og en udelukkende europæisk FT-afgift 
ville højst sandsynligt få negative konsekvenser for hele EU's finanssektor, fordi den kun ville være 
indført af os og ikke af vores konkurrenter over hele verden. For nuværende og så langt frem, vi 
kan se, er der ikke nogen reel støtte til en global afgift fra de andre lande rundt om i verden.
Derudover bør det nævnes, at mens finanssektoren har stor betydning for EU's økonomi, er 
størrelsen af den finansielle sektor i forhold til økonomien i de enkelte medlemsstater forskellig fra 
stat til stat. Dette betyder, at afgiften vil påvirke medlemsstaterne forskelligt og uforholdsmæssigt.
Derfor vil dette forslag ikke alene have negative konsekvenser for alle europæiske jurisdiktioner, 
men det vil også ramme nogle medlemsstater hårdere end andre.

 Maltas parlament fastholder, at der skal værnes om princippet om medlemsstaternes suverænitet på 
beskatningsområdet. Ifølge artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) tildeles Unionen beføjelser til at vedtage bestemmelser om harmonisering af lovgivning 
vedrørende omsætningsafgifter, punktafgifter og andre former for indirekte skatter, i det omfang en 
sådan harmonisering er nødvendig for at sikre det indre markeds oprettelse og funktion og for at 
undgå konkurrenceforvridning.

Ikke desto mindre går Kommissionens forslag længere end harmonisering. Kommissionens formål 
er at skabe en ny strøm af indtægter med henblik på, at disse indtægter gradvist skal træde i stedet 
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for de nationale bidrag til EU-budgettet og skal mindske byrden for de nationale statskasser. I 
punktet "Budgetmæssige konsekvenser" på side 11 i Kommissionens forslag fastslås følgende:

Indtægterne fra FT-afgiften i EU kan helt eller delvis benyttes som en egen indtægt for
EU-budgettet og erstatte nogle af de nuværende egne indtægter, der stammer fra de 
nationale budgetter, og det vil gavne bestræbelserne på at konsolidere de offentlige 
finanser i medlemsstaterne. Kommissionen vil fremsætte særskilte supplerende forslag til, 
hvordan FT-afgiften kan benyttes som en indtægtskilde for EU's budget.

Maltas Parlament er af den opfattelse, at det er hører under hver enkelt medlemsstats kompetence at 
værne om et lands velfærd ved at sikre, at skatteindtægterne anvendes hensigtsmæssigt. I det lange 
løb ender en for udstrakt brug af bestemmelser, som giver Kommissionen yderligere 
lovgivningsmæssige beføjelser, med at undergrave den nationale suverænitet. Det er afgørende, at 
en medlemsstat kan opretholde et passende indtægtsniveau, således at landets regering kan sørge 
for de velfærdsydelser, som den har forpligtet sig til. Med andre ord er hensigten med 
Kommissionens forslag ikke at harmonisere lovgivning, hvilket ikke ville være muligt, eftersom de 
enkelte medlemsstaters foranstaltninger ikke ville være tilstrækkelige, men at øge EU's indtægter 
gennem Unionens egne indtægter. Samtidig er der intet, der kan forhindre medlemsstaterne, 
såfremt de ønsker det, i at indføre afgifter eller indføre andre foranstaltninger end afgifter for at 
kunne dække fremtidige behov. Disse skridt behøver ikke nødvendigvis at omfatte indførelse af 
afgifter. Regulering af sektoren kan, hvilket også er ved at ske, føre til en mere forsigtig og 
kontrolleret adfærd på markedet på en sådan måde, at det får virkning for de institutioner og 
transaktioner, hvor der virkelig er behov for kontrol. Faktisk drøftes og tages de omtalte skridt også 
på EU-plan. Derfor er der intet behov for denne afgift – hverken i nationalstaterne eller på EU-plan, 
og det er Kommissionen opgave at bevise det modsatte. Unionens budget kan og bør, om 
nødvendigt, udvides på en anden måde end den foreslåede.

 Kommissionen udtaler også, at afgiften kan blive en indtægtskilde for EU-budgettet. Det faktum, at 
medlemsstaterne ikke kommer til at bidrage lige meget, vil gøre det yderst vanskeligt for dem at 
forhandle en lige og rimelig deling af indtægten fra afgiften. Argumenter til fordel for finansiel 
stabilitet, som foreslået af Kommissionen, bør ikke have nogen som helst forbindelse med EU-
budgettet.

 Det tyder på, at Kommissionen ikke grundigt nok har overvejet de konsekvenser, som afgiften vil 
få for forbrugeren, der vil være nødt til at betale FT-afgift i forbindelse med pensionsmidler og 
kollektive investeringsordninger. Vi bør huske på, at da Det Forenede Kongerige indførte en afgift 
på pensioner, led forbrugeren et investeringstab med den konsekvens, at pensionskasserne for 
pensionister blev mindre profitable.

 Konsekvensanalysen tegner et negativt billede af alle dette forslags aspekter. Det står dog klart, at 
Kommissionen ønsker at pege på kilden til den nuværende finansielle krise. Dette skal også ses på 
baggrund af, at det er forbrugeren og ikke de finansielle institutioner, som i sidste ende må betale 
regningen. Idéen med at opkræve afgift af handelsbeholdningerne ser ud til at være et mere rimeligt 
valg – også ud fra, at der er forskel på anvendeligheden af afgiften mellem investeringsbanker og 
kommercielle banker. Eftersom det er forbrugeren, der – som forklaret her – i sidste ende kommer 
til at betale, og eftersom medlemsstaterne vil blive ramt uforholdsmæssigt, betyder dette, at 
borgerne i medlemsstaterne kommer til at bære en tungere byrde. Dette bør også overvejes over for 
muligheden af, at FT-afgiften kan blive en indtægtskilde for EU's budget. Dette er bestemt ikke 
forudbestemt til at blive et af de områder, hvor målsætningerne bedst opfyldes på EU-plan.

 Henvisningen til pensionsmidler på side 9 i forslaget er uklar og rejser tvivl om, hvorvidt 
Kommissionen ikke udelukker pensionsmidler, som er oprettet under en "pensionskasse", fra andre 
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fonde. Der er desuden alvorlig tvivl om, hvorvidt henvisningerne til institutter for kollektiv 
investering i værdipapirer (UCITS) og alternative investeringsfonde (AIF) under kollektive 
investeringsordninger (se side 17) betyder, at salgsordninger, som ikke er af UCITS-typen, falder 
inden for forslagets anvendelsesområde.

 I forslaget fastslås det også, at hvis en part i en finansiel transaktion er hjemmehørende i EU, skal 
der betales FT-afgift. Det antages, at begrundelsen herfor er at forhindre udflytning af 
virksomheder fra EU. Det er dog ikke tilstrækkeligt klart, om afgiften også skal betales, hvis det er 
personer i EU, som er i transit uden for Unionen. Man må undre sig over, om dette betyder, at den 
omvendte betalingspligt finder anvendelse her (som tilfældet er med merværdiafgiften).

 I forslaget fastslår Kommissionen i henhold til direktivet om det fælles merværdiafgiftssystem 
(Rådets direktiv 2006/112/EF), at finansielle transaktioner er undtaget. Med hensyn til behandling 
af forsikringstjenester og finansielle tjenester omtaler dette forslag imidlertid ikke forslaget til 
Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem.
Derudover tages der ikke i forslaget hensyn til det faktum, at flertallet af "fysiske" personer 
(forbrugere), som køber disse produkter som en del af deres portefølje fra mæglere, endog ville 
skulle betale meromsætningsafgift af den investeringsrådgivningsydelse, de modtager fra 
mægleren.

Proportionalitetsprincippet

Den foreslåede foranstaltning overholder ikke engang proportionalitetsprincippet som krævet i 
traktaterne, hvilket skulle have været dokumenteret af Kommissionen. Dette tiltag, hvor der angiveligt 
"tages sigte" på de institutioner og transaktioner, som var ansvarlige for finanskrisen, er intet andet end 
en europæisk beskatningsforanstaltning, som med omgående virkning rammer alle institutioner og alle 
transaktioner og på samme tid alle typer investorer. Derudover bør det som ovenfor omtalt nævnes, at 
mens finanssektoren har stor betydning for EU's økonomi, er størrelsen af den finansielle sektor i 
forhold til økonomien i de enkelte medlemsstater forskellig fra stat til stat. Dette indebærer, at afgiften 
med nærværende forslag vil påvirke medlemsstaterne forskelligt og i visse tilfælde uforholdsmæssigt.
Derfor vil dette forslag ikke alene have negative konsekvenser for alle europæiske jurisdiktioner, men 
det vil også ramme nogle medlemsstater hårdere end andre. Når foranstaltningen endvidere først er 
indført, er det hensigten, at den skal bevirke opkrævning af en afgift, hvilket reelt vil føre til, at de 
enkelte medlemsstater i praksis for altid mister muligheden for selv at bestemme, om der i de enkelte 
tilfælde skal opkræves afgift eller ikke. Det fremgår imidlertid klart af undersøgelser udført af 
eksperter og andre, at der findes foranstaltninger, der ikke skader staternes suverænitet, og som alene 
kan pålægges medlemsstaterne, og hvorom der endda muligvis er enstemmig enighed på EU-plan.
Dette er ikke en sådan foranstaltning.

Konklusion

På grund af konsekvenserne for staternes suverænitet, på grund af de forventede alvorlige 
konsekvenser af foranstaltningen i dens nuværende form, særlig for økonomierne med en forholdsvis 
stor finanssektor, og på grund af, at fordelene – både for medlemsstaterne og for Unionen – er 
ubetydelige i sammenligning med skaden eller er yderst hypotetiske og tvivlsomme, udtales følgende:

Maltas parlament har besluttet at protestere mod det omtalte forslag og fremsende denne begrundede 
udtalelse i henhold til proceduren fastlagt i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærheds- og 
proportionalitetsprincippet, som er vedlagt traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

December 2011



PE478.479v01-00 6/6 CM\886898DA.doc

DA

Det maltesiske parlament


