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Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par minēto
priekšlikumu.
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Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums

Riksdāgs atbalsta pamatprincipu par to, ka dalībvalstu nodokļu suverenitāte tiek aizsargāta.
Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantā teikts, ka Eiropas Savienībai ir tiesības 
pieņemt noteikumus par tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem, 
akcīzes nodokļiem un citiem netiešajiem nodokļiem tiktāl, ciktāl tāda saskaņošana ir 
vajadzīga, lai nodrošinātu iekšējā tirgus izveidi un darbību un novērstu konkurences 
izkropļojumu.
Komisijas priekšlikums neskar tikai tiesību aktu saskaņošanu. Tā mērķis ir radīt jaunu 
ienākumu avotu nolūkā pakāpeniski aizstāt valstu iemaksas ES budžetā un tādējādi mazināt 
spiedienu uz valstu budžetiem. Komisijas priekšlikuma 10. lappusē sadaļā „Ietekme uz 
budžetu” izklāstīts turpmāk minētais.
ES ieņēmumus no finanšu darījumu nodokļiem var pilnīgi vai daļēji izmantot kā pašu resursus 
ES budžetā, aizstājot dažus esošos pašu resursus, ko maksā no valstu budžetiem un kas 
veicinātu dalībvalstu budžeta konsolidācijas centienus. Komisija atsevišķi iesniegs 
nepieciešamos papildu priekšlikumus, nosakot, kā finanšu darījumu nodokļus varētu izmantot 
kā ES budžeta avotu.
Tāpat kā valdība, arī Riksdāgs uzskata, ka katra dalībvalsts pati ir atbildīga par labklājības 
nodrošināšanu, atbilstīgā veidā lietojot un izmantojot nodokļu ieņēmumus. Pārmērīga to 
noteikumu piemērošana, kas Eiropas Savienībai piešķir likumdevējas kompetenci, ilgtermiņā 
mazina dalībvalstu suverenitāti, un tās nespēj paturēt pietiekami daudz nodokļu ieņēmumu, lai 
finansētu to labklājības līmeni, kādu katra attiecīgā dalībvalsts ir izvēlējusies nodrošināt valsts 
iedzīvotājiem. Citiem vārdiem sakot, runa nav tikai par tiesību aktu saskaņošanu kādā jomā, 
kurā tas ir atbilstoši pasākumiem, bet gan par ES ieņēmumu palielināšanu, izmantojot ES 
pašas resursus.
Riksdāgs uzskata, ka pašreizējā Komisijas priekšlikuma redakcija un tajā izklāstītie mērķi 
neatbilst subsidiaritātes principam.


