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Ref.: Avizul motivat al Parlamentului (Riksdag) Regatului Suediei referitor la 
propunerea de directivă a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe 
tranzacțiile financiare și de modificare a Directivei 2008/7/CE
(COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

Vă transmitem în anexă un aviz motivat din partea Parlamentului (Riksdag) Regatului Suediei 
referitor la propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

Avizul motivat al Parlamentului (Riksdag) Regatului Suediei

Parlamentul (Riksdag) Regatului Suediei susține principiul de bază conform căruia 
suveranitatea fiscală a statelor membre trebuie să fie protejată.
Articolul 113 din TFUE oferă UE competența de a adopta dispozițiile de armonizare a 
legislațiilor privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele și alte impozite indirecte, în măsura 
în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea și funcționarea pieței 
interne și pentru a evita denaturarea concurenței. Propunerea Comisiei depășește limitele 
instituirii unei armonizări. Obiectivul propunerii este acela de a crea un nou flux de venituri 
cu scopul de a înlocui treptat contribuțiile naționale la bugetul UE și de a ușura povara asupra 
bugetelor naționale. La pagina 11 a propunerii, la titlul „Implicații bugetare”, Comisia scrie 
următoarele: „Veniturile generate de TTF în UE pot fi folosite, integral sau parțial, ca resurse 
proprii pentru bugetul UE, înlocuind astfel anumite resurse proprii existente plătite de la 
bugetele naționale și contribuind la eforturile de consolidare bugetară din statele membre. 
Comisia va prezenta separat propunerile complementare necesare care vor stabili modul în 
care TTF ar putea fi utilizată ca sursă pentru bugetul UE.”
Parlamentul (Riksdag) Regatului Suediei împărtășește punctul de vedere al guvernului suedez 
conform căruia protejarea bunăstării prin creșterea și utilizarea corespunzătoare a veniturilor 
provenite din impozite se încadrează în competența națională a fiecărui stat membru.
Aplicarea excesivă a normelor care acordă Uniunii competența legislativă va conduce în cele 
din urmă la subminarea suveranității statelor membre în ceea ce privește reținerea unor 
venituri din impozite care să fie suficiente pentru finanțarea bunăstării pe care statele membre 
au decis să le-o ofere cetățenilor lor. Cu alte cuvinte, nu este vorba doar de armonizarea 
legislațiilor într-un domeniu în care există o nevoie reală de măsuri, ci și de încercarea de a 
spori veniturile Uniunii Europene în contextul propriilor resurse ale acesteia.
Parlamentul (Riksdag) Regatului Suediei consideră că, în forma sa actuală și cu obiectivele 
sale declarate, propunerea Comisiei nu este formulată în așa fel încât să poată fi considerată 
conformă cu principiul subsidiarității.


