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Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 
ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 
tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Rootsi Kuningriigi Riksdagi põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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ET

LISA

Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus

Riksdag toetab põhimõtet, et liikmesriikide maksusuveräänsust tuleb kaitsta.
ELTLi artikkel 113 annab Euroopa Liidule pädevuse võtta vastu sätteid käibemaksu, aktsiisi 
ja teisi kaudseid makse käsitlevate õigusaktide ühtlustamiseks sel määral, mis on vajalik 
siseturu rajamise ja toimimise tagamiseks ja konkurentsi moonutamise vältimiseks.
Komisjoni ettepanek läheb ühtlustamisest kaugemale. Komisjoni ettepaneku eesmärk on luua 
uus tuluallikas, et järk-järgult asendada ELi eelarvesse tehtavad liikmesriikide osamaksed, 
vähendades liikmesriikide riigieelarvete koormust. Komisjon kirjutab ettepaneku 11. 
leheküljel pealkirja all „Mõju eelarvele” järgmist:
„Finantstehingute maksust ELis saadavat tulu saab tervenisti või osaliselt kasutada ELi 
eelarve omavahendina, asendades teatavad praegused liikmesriikide eelarvest makstavad 
omavahendid, mis aitab liikmesriikide eelarveid konsolideerida. Komisjon esitab eraldi 
täiendavad ettepanekud, milles on sätestatud, kuidas finantstehingute maksu saaks kasutada 
ELi eelarve omavahendina.”
Riksdag on sarnaselt valitsusega arvamusel, et heaolu tagamine maksutulude asjakohase 
kogumise ja kasutamise abil kuulub iga liikmesriigi riiklikku pädevusalasse. Nende reeglite 
liialt ulatuslik rakendamine, mis annavad liidule seadusandliku pädevuse, viib pikemas 
perspektiivis liikmesriikide suveräänsuse õõnestamiseni piisava maksutulu säilitamise osas, 
mida liikmesriigid on ette näinud oma kodanike heaolu rahastamiseks. Teiste sõnadega ei ole 
tegemist üksnes seaduste ühtlustamise küsimusega valdkonnas, kus meetmed on tegelikult 
hädavajalikud, vaid soovitakse suurendada Euroopa Liidu sissetulekuid liidu omavahendite 
raames.
Riksdag on arvamusel, et komisjoni ettepanek selle praeguses sõnastuses ja praegu avaldatud 
eesmärkidega ei ole sõnastatud nii, et seda saaks pidada subsidiaarsuse põhimõttega 
kooskõlas olevaks.


