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Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας σχετικά με 

την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 

2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα 

της φορολογίας 

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

 

Βάσει του άρθρου 6 το Πρωτοκόλλου 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, τα εθνικά κοινοβούλια δύνανται, εντός οκτώ 

εβδομάδων από την ημερομηνία διαβίβασης ενός σχεδίου νομοθετικής πράξης, να 

αποστείλουν στους προέδρους του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 

αιτιολογημένη γνώμη στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι η 

εν λόγω πράξη δεν συμμορφούται με την αρχή της επικουρικότητας. 

Το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας απέστειλε τη συνημμένη αιτιολογική γνώμη επί 

της προαναφερθείσας προτάσεως de οδηγίας. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 

είναι αρμόδια για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας. 
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EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αιτιολογημένη γνώμη του Κοινοβουλίου του Βασιλείου της Σουηδίας (Riksdag) 

Το Riksdag φρονεί ότι με τη θέσπιση ενιαίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ρυθμίσεων για την αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα καθίσταται ευκολότερη για τις 

φορολογικές αρχές η διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου στον τομέα της μεταβιβαστικής 

τιμολόγησης και η καταπολέμηση κατ αυτόν τον τρόπο της φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής. 

Το Riksdag επισημαίνει ότι η πρόταση κατατέθηκε μέσα σε πολύ στενά χρονικά πλαίσια και 

ότι η Επιτροπή παρέλειψε να πραγματοποιήσει μια εκτίμηση αντικτύπου της πρότασης αυτής. 

Αυτό αιτιολογήθηκε με το επιχείρημα ότι η πρόταση θεωρήθηκε κατ̕ ουσίαν ότι είχε 

συνταχθεί με βάση την πρόταση του ΟΟΣΑ σχετικά με το καθεστώς της υποβολής εκθέσεων 

στο πλαίσιο της δράσης 13 του σχεδίου για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη 

μετατόπιση κερδών (Base Erosion and Profit Shifting Project – BEPS). Κατά τη διάρκεια των 

διαβουλεύσεων σχετικά με το ζήτημα της επικουρικότητας, η κυβέρνηση ενημέρωσε ωστόσο 

το Riksdag ότι οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο οδήγησαν στην υποβολή μιας 

συμβιβαστικής πρότασης, η οποία ήταν περισσότερο ευθυγραμμισμένη με την πρόταση του 

ΟΟΣΑ. Επειδή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων κατέστη σαφές ότι, κατά την άποψη 

των κρατών μελών, η αρχική πρόταση παρουσίαζε μεγάλες διαφορές σε σχέση με την 

πρόταση του ΟΟΣΑ για να την υποστηρίξουν, το Riksdag θεωρεί παράδοξο το γεγονός ότι η 

Επιτροπή δεν προέβη, πριν από την κατάθεση της αρχικής πρότασης, σε εκτίμηση 

αντικτύπου. Η παράλειψη αυτή καθιστά την αξιολόγηση των συνεπειών της πρότασης τόσο 

δυσχερή ώστε να μην μπορεί αυτή να θεωρηθεί συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας. 

Το Riksdag επισημαίνει επιπλέον ότι η Προεδρία πρότεινε στις 8 Μαρτίου στο Ecofin ότι τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να καταλήξουν σε μια πολιτική συμφωνία προκειμένου να 

υποστηριχθεί η πρόταση της Επιτροπής, πράγμα το οποίο και έπραξαν. Ως εκ τούτου, τα 

κράτη μέλη ανακοίνωσαν την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας στο Συμβούλιο προτού 

εκπνεύσει η προθεσμία για τη διαδικασία στα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

να διατυπώσει το Ηνωμένο Βασίλειο μια κοινοβουλευτική επιφύλαξη κατά της συμφωνίας 

αυτής. Το Riksdag υποστηρίζει συνεπώς την άποψη ότι το Συμβούλιο ώφειλε να είχε τηρήσει 

με μεγαλύτερη ευλάβεια τις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία ελέγχου από τα εθνικά 

κοινοβούλια. 


