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Tárgy:  A Svéd Királyság Parlamentjének (Riksdagen) indoklással ellátott véleménye a 
pénzügyi tranzakciós adó közös rendszeréről és a 2008/7/EK irányelv 
módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

A szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 
megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 
nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 
és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 
tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 
tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság.

Tájékoztatásképpen mellékletben közöljük a Svéd Királyság Parlamentjének (Riksdagen) a 
fentebb megjelölt javaslatról szóló, indokolással ellátott véleményét.
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MELLÉKLET

A svéd parlament indokolással ellátott véleménye

A svéd parlament támogatja azt az alapelvet, hogy a tagállamoknak meg kell tartaniuk 
adóügyi szuverenitásukat.
Az EUMSZ 113. cikke hatáskörrel ruházza fel az Uniót, hogy rendelkezéseket fogadjon el a 
forgalmi adók, a jövedéki adók és a közvetett adók egyéb formáira vonatkozó jogszabályok 
olyan mértékű harmonizálására, amennyire az ilyen harmonizáció a belső piac létrehozásához, 
működéséhez és a verseny torzulásának elkerüléséhez szükséges.
A Bizottság javaslata azonban túlmegy ezen a harmonizáción.  A Bizottság javaslatának célja 
ugyanis egy új bevételi forrás képzése az uniós költségvetéshez való tagállami hozzájárulások 
fokozatos felváltása céljából, ami csökkentené a nemzeti költségvetések terhét. A Bizottság a 
következőket rögzíti a javaslat 11. oldalán a „Költségvetési hatások” cím alatt:
Az uniós pénzügyi tranzakciós adóból befolyó összeg teljes egészében vagy részben 
felhasználható az uniós költségvetés saját forrásaként, kiváltva a nemzeti költségvetésből 
fizetett bizonyos meglévő saját forrásokat, ami hozzájárulna a tagállamok költségvetési 
konszolidációs erőfeszítéseihez. A Bizottság külön kiegészítő javaslatokat fog benyújtani 
annak meghatározására, hogy a pénzügyi tranzakciós adó milyen módon használható fel az 
uniós költségvetés forrásaként.
A kormányhoz hasonlóan a parlament is úgy véli, hogy a jólét biztosítása érdekében az adók 
megfelelő kivetése és felhasználása a tagállamok nemzeti hatáskörébe tartozik. Az uniós 
jogalkotói hatáskört biztosító szabályok túlságosan is széles körű alkalmazása végső soron a 
tagállamok szuverenitásának aláásásához vezet azon törekvésük közben, hogy a tagállamok a 
lakosaiknak nyújtani kívánt jólét finanszírozása érdekében a megfelelő mennyiségű 
adóbevételt fenntartsák. Másképp megfogalmazva nem csak jogharmonizációról van szó egy 
olyan területen, ahol egyébként is fontos intézkedéseket kell bevezetni, hanem arról is, hogy a 
javaslat az Unió saját forrásain keresztül növelni akarja az EU bevételeit.
A parlament úgy véli tehát, hogy a Bizottság javaslata jelenlegi formájában, valamint a 
tervezetben megjelölt cél tekintetében nem felel meg a szubszidiaritás elvének.


