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Vec: Odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdag) k návrhu 
smernice Rady o spoločnom systéme dane z finančných transakcií, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica 2008/7/ES
(KOM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

Na základe článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdag) 
k uvedenému návrhu.



PE478.411v01-00 2/2 CM\886195SK.doc

SK

PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko švédskeho Riksdagu

Riksdag podporuje základnú zásadu, že je nevyhnutné chrániť daňovú suverenitu členských 
štátov.
V článku 113 ZFEÚ sa ustanovuje, že Únia má právomoc prijať pravidlá na zosúlaďovanie 
právnych predpisov týkajúcich sa dane z obratu, spotrebných daní a iných foriem nepriameho 
zdaňovania, aby sa tým zabezpečilo vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu a zabránilo 
narušovaniu hospodárskej súťaže.
Návrh Komisie presahuje rámec harmonizácie. Návrh Komisie si kladie za cieľ vytvoriť nový 
zdroj finančných prostriedkov v záujme postupného nahradenia národných príspevkov do 
rozpočtu EÚ, čím by sa znížilo zaťaženie štátnych pokladníc. Komisia uvádza v časti 
s nadpisom Vplyv na rozpočet na strane 11 návrhu toto:
Príjmy vyplývajúce z DFT v EÚ možno úplne alebo čiastočne využiť ako vlastný zdroj pre 
rozpočet EÚ nahradením niektorých existujúcich vlastných zdrojov platených 
z vnútroštátnych rozpočtov, čo by prispelo k úsiliu členských štátov v oblasti fiškálnej 
konsolidácie. Komisia zvlášť predloží potrebné doplňujúce návrhy objasňujúce, akým 
spôsobom by sa DFT mohla použiť ako zdroj pre rozpočet EÚ.
Riksdag podobne ako vláda zastáva názor, že zabezpečenie dobrých životných podmienok 
patrí do rámca právomocí každého členského štátu a štát ich má zaistiť vyberaním daní 
a vhodným využitím daňových príjmov. Čoraz rozsiahlejšie uplatňovanie tých pravidiel, ktoré 
udeľujú Únii zákonodarnú právomoc, má prípadne za následok podkopávanie suverenity 
členských štátov, pokiaľ ide o udržanie daňových príjmov dostatočne vysokých na 
financovanie dobrých životných podmienok, ktoré sa príslušný členský štát rozhodol 
poskytnúť svojim občanom. Inými slovami nejde len o harmonizáciu právnych predpisov 
v oblasti, kde sú opatrenia samé osebe dôležité, ale ide o záujem zvýšiť príjmy EÚ v rámci 
vlastných prostriedkov EÚ.
Riksdag zastáva názor, že návrh Komisie vo svojej súčasnej podobe a so súčasnými 
uvedenými cieľmi nie je v súlade so zásadou subsidiarity.


