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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 Kongeriget Sveriges Riksdag om det 
ovennævnte forslag til orientering.
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Begrundet udtalelse fra Sveriges Riksdag

Riksdagen går ind for grundprincippet om, at medlemsstaternes skattemæssige suverænitet 
skal beskyttes.
Artikel 113 i TEUF giver unionen kompetence til at vedtage bestemmelser om harmonisering 
af lovgivningen om omsætningsafgifter, punktskatter og andre indirekte skatter eller afgifter, i 
det omfang en sådan harmonisering er nødvendig for at sikre det indre markeds oprettelse og 
funktion og undgå konkurrenceforvridning.
Kommissionens forslag går længere end til at skabe en harmonisering. Hensigten med 
Kommissionens forslag er at skabe en ny indtægtskilde med det formål gradvis at erstatte de 
nationale bidrag til EU's budget og derigennem mindske presset på de nationale budgetter. 
Kommissionen skriver følgende under overskriften Budgetmæssige konsekvenser på s. 11 i 
forslaget:
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.
Ligesom regeringen mener Riksdagen, at det hører under hver enkelt medlemsstats nationale 
kompetence at sikre velfærden ved at opkræve og anvende skatteindtægter på en 
hensigtsmæssig måde. En alt for ekstensiv anvendelse af de regler, der giver EU 
lovgivningskompetence, fører på længere sigt til en udhulning af medlemsstaternes 
suverænitet med hensyn til at opretholde tilstrækkelige skatteindtægter til at kunne finansiere 
den velfærd, som den pågældende medlemsstat har valgt at stille til rådighed for sine 
indbyggere. Det er med andre ord ikke blot et spørgsmål om en harmonisering af love på et 
område, hvor det i og for sig er vigtigt med forholdsregler, men om, at man vil forøge EU's 
indtægter inden for rammerne for EU's egne midler.
Riksdagen mener, at Kommissionens forslag i sin nuværende udformning og med de 
nuværende udtalte formål ikke er udformet på en sådan måde, at det kan anses for at være 
foreneligt med subsidiaritetsprincippet.


