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МОТИВИРАНО СТАНОВИЩЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРЛАМЕНТ 

ОТНОСНО СУБСИДИАРНОСТТА 

Относно: Мотивирано становище на шведския парламент относно предложението за 

директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение 

на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на 

данъчното облагане 

 (COM(2016)0025 – C8–0030/2016 – 2016/0010(CNS)) 

 

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 

осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 

председателите на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията мотивирано 

становище, в което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е 

съобразен с принципа на субсидиарност. 

Риксдагът на Кралство Швеция е изпратил мотивирано становище, което е приложено 

към настоящия документ, относно горепосоченото предложение за директива. 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията по правни 

въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на 

субсидиарност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Мотивирано становище на Риксдага на Кралство Швеция 

Риксдагът счита, че общите правила на ЕС относно автоматичния обмен на отчетите по 

държави улеснява данъчните органи да извършват оценки на риска в областта на 

трансферното ценообразуване и по такъв начин да водят борба с отклонението от 

данъчно облагане и избягването на данъци. 

Риксдагът отбелязва, че предложението е внесено много бързо и че Комисията не е 

извършила оценка на въздействието на предложението. Това е било обосновано с 

факта, че предложението по същество се счита за изготвено въз основа на 

предложението на ОИСР за регламентиране на докладването по държави по действие 

13 от проекта относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. По 

време на обсъждането на въпроса за субсидиарността обаче правителството информира 

Риксдага, че преговорите в Съвета са завършили с внасяне на компромисно 

предложение, което е по-близко до предложението на ОИСР. Тъй като по време на 

преговорите е станало ясно, че държавите членки считат първоначалното предложение 

за недостатъчно съгласувано с предложението на ОИСР, за да могат да го подкрепят, 

Риксдагът намира за още по-необясним факта, че Комисията не е извършила оценка на 

въздействието, преди да внесе първоначалното предложение. Този пропуск до такава 

степен затруднява оценяването на въздействието на предложението, че то не може да се 

счита за спазващо принципа на пропорционалност. 

Освен това Риксдагът отбелязва, че на 8 март председателството е предложило на 

Съвета по икономически и финансови въпроси държавите членки да постигнат 

политическо споразумение в подкрепа на компромисното предложение, и че те са 

направили това. Това означава, че държавите членки са обявили, че са постигнали 

политическо споразумение в Съвета, преди да е изтекъл срокът за националните 

парламенти. В резултат на това Обединеното кралство е внесло резерва за 

парламентарно разглеждане срещу споразумението. Поради това Риксдагът е на 

мнение, че Съветът е трябвало да се придържа по-тясно към процедурата за контрол от 

страна на националните парламенти. 


