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Věc: Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu (Riksdag) týkající se návrhu 

směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou 

výměnu informací v oblasti daní  

 

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

 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 

vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 

zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 

proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko švédského parlamentu týkající se výše uvedeného 

návrhu směrnice. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je ve věci dodržování zásady subsidiarity 

příslušný Výbor pro právní záležitosti. 
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PŘÍLOHA 

Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu (Riksdag) 

Riksdag se domnívá, že společná pravidla EU pro automatickou výměnu zpráv týkajících se 

jednotlivých zemí usnadňují orgánům daňové správy provádět hodnocení rizika v oblasti 

stanovování převodních cen a bojovat tak proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým 

povinnostem. 

Riksdag konstatuje, že návrh byl vypracován ve velmi krátkém časovém období a že Komise 

neprovedla analýzu jeho dopadů. To bylo odůvodněno tvrzením, že návrh byl v podstatě 

koncipován stejně jako návrh OECD na regulaci předkládání zpráv týkajících se jednotlivých 

zemí v rámci opatření č. 13 projektu BEPS. Vláda však v rámci projednávání otázky 

subsidiarity informovala Riksdag, že výsledkem jednání v Radě je kompromisní návrh, který 

má být ve větším souladu s návrhem OECD. Během jednání se ukázalo, že členské státy 

dospěly k názoru, že původní návrh je příliš odlišný od návrhu OECD, pročež jej nepodpořily. 

Vzhledem k této skutečnosti se Riksdag tím spíše domnívá, že je pozoruhodné, že Komise 

neprovedla před předložením původního návrhu analýzu dopadů. Skutečnost, že analýza 

nebyla provedena, ztěžuje posouzení dopadů návrhu do té míry, že návrh nelze pokládat za 

slučitelný se zásadou proporcionality. 

Riksdag dále konstatuje, že předsednictví dne 8. března navrhlo Radě pro hospodářské a 

finanční věci, že by členské státy měly dospět k politické dohodě ve prospěch kompromisního 

návrhu, což se také stalo. Členské státy tedy dosáhly politické dohody v Radě před vypršením 

časové lhůty pro projednání ve vnitrostátních parlamentech. V důsledku toho podala Velká 

Británie vůči dohodě parlamentní výhradu. Riksdag se v této souvislosti domnívá, že Rada 

měla více respektovat postup vnitrostátní parlamentní kontroly. 

 


