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I henhold til artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet kan de nationale parlamenter senest otte uger efter fremsendelsen 

af et udkast til lovgivningsmæssig retsakt sende formændene for Europa-Parlamentet, Rådet 

og Kommissionen en begrundet udtalelse, der forklarer, hvorfor de mener, at det pågældende 

udkast ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 

Den svenske Riksdag har fremsendt den vedhæftede begrundede udtalelse om det ovennævnte 

forslag til direktiv. 

Ifølge Europa-Parlamentets forretningsorden er det Retsudvalget, der er kompetent med 

hensyn til overholdelse af nærhedsprincippet. 
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DA 

BILAG 

Begrundet udtalelse fra den svenske Riksdag 

Riksdagen mener, at fælles regler i EU om automatisk udveksling af land for land-rapporter 

forbedrer mulighederne for skattemyndighederne at foretage risikovurdering af interne 

afregningspriser, og at skatteundgåelse og skatteunddragelse derigennem bekæmpes. 

Riksdagen konstaterer, at forslaget er blevet udarbejdet på meget kort tid, og at 

Kommissionen har undladt at foretage en konsekvensanalyse af forslaget. Dette er blevet 

begrundet med, at forslaget først og fremmest blev anset for at være udformet som OECD's 

forslag til regulering af land for land-rapportering i BEPS-aktion 13. Regeringen har 

imidlertid under behandlingen af nærhedsprincippet informeret Riksdagen om, at 

forhandlingerne i Rådet har ført til et kompromisforslag, som skulle være mere i 

overensstemmelse med OECD's forslag. Da medlemsstaterne, som det er fremgået af 

forhandlingerne, har anset, at det oprindelige forslag var for forskelligt fra OECD's forslag til, 

at man skulle støtte det, synes Riksdagen, at det er så meget desto mere bemærkelsesværdigt, 

at Kommissionen undlod at foretage en konsekvensanalyse, inden det oprindelige forslag blev 

fremlagt. Den manglende konsekvensanalyse vanskeliggør en vurdering af forslagets 

virkninger i en sådan grad, at forslaget ikke kan anses for at være i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet. 

Riksdagen bemærker også, at formandskabet forelagde et forslag for Økofin den 8. marts om, 

at medlemsstaterne skulle blive enige om en politisk aftale med støtte til kompromisforslaget, 

hvilket også skete. Medlemsstaterne har således givet udtryk for en politisk enighed i Rådet, 

inden fristen i den nationale parlamentariske proces er udløbet. Dette har ført til, at Det 

Forenede Kongerige har indgivet et parlamentarisk forbehold mod denne aftale. I denne 

forbindelse mener Riksdagen, at Rådet i højere grad burde have overholdt reglerne for 

national parlamentarisk kontrol. 


