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Uit hoofde van artikel 6 van protocol nr. 2 bij het Verdrag van Lissabon over de toepassing 
van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen 
een termijn van acht weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van 
wetgevingshandeling aan de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie een gemotiveerd advies toezenden, waarin wordt uiteengezet waarom het 
betrokken ontwerp huns inziens niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
verantwoordelijk voor de waarborging van het subsidiariteitsbeginsel.

Bijgaand ter informatie een met redenen omkleed advies van het parlement van het 
Koninkrijk Zweden aangaande bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

Met redenen omkleed advies van het Zweedse parlement

Het Zweedse parlement staat volledig achter het grondbeginsel dat de belastingsoevereiniteit 
van de lidstaten moet worden gewaarborgd.
Artikel 113 VWEU geeft de Unie de bevoegdheid om bepalingen vast te stellen 
die betrekking hebben op de harmonisatie van de wetgeving op het gebied van 
omzetbelastingen, accijnzen en andere indirecte belastingen of  bijdragen, voor zover een 
dergelijke harmonisatie nodig is om de instelling en de werking van de interne markt te 
bewerkstelligen en concurrentieverstoringen te voorkomen.
Het voorstel van de Commissie gaat verder dan harmonisatie. Het voorstel van de Commissie 
is erop gericht een nieuwe inkomstenstroom te genereren die de nationale bijdragen aan de 
EU-begroting geleidelijk aan zal vervangen en zo de last voor de nationale begrotingen zal 
verminderen. In de rubriek 'Gevolgen voor de begroting' op pagina 12 van het voorstel schrijft 
de Commissie het volgende.
De inkomsten die voortvloeien uit de FTT in de EU, kunnen geheel of gedeeltelijk gebruikt 
worden als eigen middel voor de EU-begroting, ter vervanging van bestaande eigen middelen 
die uit de nationale begrotingen betaald worden, wat de inspanningen van de lidstaten om hun 
begroting te consolideren, zou kunnen ondersteunen. De Commissie zal afzonderlijk de 
nodige aanvullende voorstellen indienen waarin zij toelicht hoe de FTT volgens haar als bron 
voor de EU-begroting kan dienen.
Evenals de regering is het Zweedse parlement van mening dat het tot de nationale 
bevoegdheid van iedere lidstaat behoort om het welzijn veilig te stellen door op passende 
wijze belastinginkomsten te genereren en aan te wenden. Een te ruime toepassing van de 
regels die de Unie wetgevende bevoegdheid geven, leidt uiteindelijk tot een uitholling van de 
soevereine bevoegdheid van de lidstaten om voldoende belastinginkomsten te genereren om 
het welzijn dat de desbetreffende lidstaat zijn inwoners wil bieden, te financieren. Het gaat 
met andere woorden niet slechts om een harmonisatie van wetten op een terrein waar op 
zichzelf dringend maatregelen nodig zijn, maar om een verhoging van de EU-inkomsten ten 
behoeve van de eigen middelen van de EU.
Het Zweedse parlement is van mening dat het voorstel van de Commissie in zijn huidige 
opzet en met de huidige doelstelling niet verenigbaar is met het subsidiariteitsbeginsel.


