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Věc: Odůvodněné stanovisko Parlamentu Švédského království (Riksdag) k návrhu 
směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí a změně 
směrnice 2008/7/ES
(KOM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Podle článku 6 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality mohou 
vnitrostátní parlamenty ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti. 

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko Parlamentu Švédského 
království (Riksdag) týkající se výše uvedeného návrhu.
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Odůvodněné stanovisko švédského Riksdagu

Riksdag podporuje základní zásadu, že je nutné chránit daňovou suverenitu členských států.
Článek 113 SFEU stanoví, že Rada zvláštním legislativním postupem a po konzultaci 
s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijme 
ustanovení k harmonizaci právních předpisů týkajících se daní z obratu, spotřebních daní 
a jiných nepřímých daní v rozsahu, v jakém je tato harmonizace nezbytná pro vytvoření 
a fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže. Návrh Komise 
přesahuje rámec harmonizace. Návrh Komise si klade za cíl vytvořit nový zdroj finančních 
prostředků v zájmu postupného nahrazení národních příspěvků do rozpočtu EU, čímž by se 
snížilo zatížení státních pokladen. Komise v části nazvané „Dopad na rozpočet“ na straně 11 
návrhu uvádí:
„Příjem z DFT v EU lze zcela nebo částečně využít jako vlastní zdroj rozpočtu EU, který 
nahradí určité stávající vlastní zdroje placené z rozpočtů členských států, což by přispělo ke 
snaze o konsolidaci rozpočtu v členských státech. Komise samostatně předloží nutné 
doplňující návrhy, v nichž vysvětlí, jak by DFT bylo možné využít jako zdroje pro rozpočet 
EU.“
Riksdag podobně jako vláda zastává názor, že zabezpečení dobrých životných podmínek patří 
k pravomocím každého členského státu a stát je musí zajistit výběrem daní a vhodným 
využitím příjmů z daní. Stále rozsáhlejší uplatňování pravidel, která Unii udělují 
zákonodárnou pravomoc, má za následek podrývání suverenity členských států, pokud jde 
o udržení dostatečně vysoké úrovně příjmů z daní na financování dobrých životních 
podmínek, které příslušný členský stát chce poskytovat svým občanům. Jinými slovy nejde 
jen o harmonizaci právních předpisů v oblasti, kde jsou opatření sama o sobě důležitá, ale jde 
také o zvýšení příjmů EU v rámci vlastních prostředků EU. 
Riksdag zastává názor, že návrh Komise ve své současné podobě a se stávajícími uvedenými 
cíli není v souladu se zásadou subsidiarity. 


