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Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 
projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 
Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 
zgodny z zasadą pomocniczości.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego Komisja Prawna jest odpowiedzialna za 
przestrzeganie zasady pomocniczości.

Posłowie są proszeni o zapoznanie się z uzasadnioną opinią szwedzkiego Riksdagu w sprawie 
wyżej wymienionego wniosku.
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ZAŁĄCZNIK

Uzasadniona opinia szwedzkiego Riksdagu 

Riksdag staje w obronie podstawowej zasady, zgodnie z którą należy chronić suwerenność 
podatkową państw członkowskich.
W art. 113 TFUE nadaje się UE kompetencje do przyjmowania przepisów dotyczących 
harmonizacji ustawodawstw odnoszących się do podatków obrotowych, akcyzy i innych 
podatków pośrednich w zakresie, w jakim harmonizacja ta jest niezbędna do zapewnienia 
ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz uniknięcia zakłóceń konkurencji. 
Wniosek Komisji znacznie wykracza poza ustanawianie harmonizacji. Celem wniosku jest 
stworzenie nowego źródła dochodów, tak aby stopniowo ograniczać wkłady krajowe w 
budżecie UE, co oznaczałoby mniejsze obciążenie dla budżetów krajowych. Na stronie 11 
wniosku w dziale „Wpływ na budżet” Komisja stwierdza, co następuje: „Dochody z PTF w 
UE mogą być w całości lub w części wykorzystane jako zasób własny budżetu UE, zastępując 
niektóre istniejące zasoby własne wpłacane z budżetów krajowych, co wspomogłoby wysiłki 
na rzecz konsolidacji budżetowej w państwach członkowskich. Komisja przedstawi odrębne 
niezbędne uzupełniające wnioski odnośnie do sposobu wykorzystania PTF jako źródła dla 
budżetu UE”.
Riksdag podziela pogląd szwedzkiego rządu, iż ochrony dobrobytu poprzez zwiększanie i 
wykorzystywanie w odpowiedni sposób dochodów podatkowych wchodzi w zakres 
kompetencji krajowych poszczególnych państw członkowskich. Nadmierne stosowanie 
przepisów dających Unii kompetencje ustawodawcze doprowadzi ostatecznie do podważenia 
suwerenności państw członkowskich w odniesieniu do utrzymania wystarczających 
dochodów podatkowych, aby finansować dobrobyt, jaki poszczególne państwa członkowskie 
postanowiły zapewnić swoim mieszkańcom. Innymi słowy, nie chodzi tylko o harmonizację 
przepisów prawa w dziedzinie, w której faktycznie istnieje potrzeba podjęcia działań, lecz o 
wysiłki na rzecz dochodów Unii w ramach zasobów własnych UE.
Riksdag uważa, że w swojej obecnej formie i przy obecnie określonych celach wniosek 
Komisji nie jest sformułowany w sposób, który można uznać za zgodny z zasadą 
pomocniczości.


