
CM\886195LT.doc PE478.411v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Teisės reikalų komitetas

7.12.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS
(91/2011)

Tema: Švedijos Karalystės Riksdago pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
direktyvos dėl bendros finansinių sandorių mokesčio sistemos ir kuria iš dalies 
keičiama Direktyva 2008/7/EB
(COM(2011) 0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261 (CNS))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Švedijos Karalystės Riksdago pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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Švedijos Karalystės Riksdago pagrįsta nuomonė 

Riksdagas gina pagrindinį principą, kad turi būti apsaugotas valstybių narių suverenitetas 
mokesčių srityje.
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 113 straipsnyje ES suteikiama kompetencija 
priimti nuostatas dėl apyvartos mokesčius, akcizą ir kitas netiesioginio apmokestinimo formas 
reglamentuojančių teisės aktų suderinimo, būtino užtikrinant, kad būtų sukurta ir imtų veikti 
vidaus rinka bei būtų išvengta konkurencijos iškraipymo. Komisijos pasiūlymu siekiama 
daugiau, o ne vien suderinimo. Šiuo pasiūlymu siekiama sukurti naują įplaukų srautą, kurio 
tikslas – laipsniškai pakeisti nacionalinius įnašus į ES biudžetą ir sumažinti nacionaliniams 
iždams tenkančią naštą. Pasiūlymo 11 puslapyje, skirsnyje „Poveikis biudžetui“ Komisija 
teigia: „Visos Europos Sąjungoje gautos pajamos iš FSM arba jų dalis galėtų būti naudojamos 
kaip ES biudžeto nuosavi ištekliai, pakeičiantys iš valstybių narių biudžeto mokamus 
nuosavus išteklius – taip būtų prisidėta prie biudžeto konsolidavimo valstybėse narėse. 
Komisija atskirai pateiks reikiamus papildomus pasiūlymus, kuriuose išdėstys, kaip FSM būtų 
galima naudoti kaip ES biudžeto šaltinį.“
Riksdagas laikosi tos pačios nuomonės kaip ir Švedijos vyriausybė, kad gerovės užtikrinimas 
renkant ir tinkamai naudojant mokestines įplaukas priklauso kiekvienos valstybės narės 
nacionalinei kompetencijai. Pernelyg dažnai taikant taisykles, pagal kurias ES suteikiami 
teisėkūros įgaliojimai, galiausiai bus sumenkintas valstybių narių suverenitetas atsižvelgiant į 
poreikį išlaikyti pakankamai mokestinių įplaukų gerovei, kurią atskiros valstybės narės 
nusprendė užtikrinti savo nuolatiniams gyventojams, finansuoti. Kitaip tariant, šis atvejis nėra 
susijęs vien su srities, kurioje iš tikrųjų reikia imtis priemonių, teisės aktų suderinimu, tačiau 
jis susijęs su siekiu didinti ES pajamas renkant ES nuosavus išteklius.
Riksdago nuomone, dabartinės formos Komisijos pasiūlymas ir jame nurodyti dabartiniai 
tikslai nesuformuluoti tinkamai, kad galėtų būti laikomi atitinkančiais subsidiarumo principą.


