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Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 

2 artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 

eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 

ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks asjaomane eelnõu ei vasta 

tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

Rootsi Riksdag on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud ettepaneku 

kohta võtta vastu direktiiv. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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ET 

LISA 

Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus 

Riksdag on seisukohal, et ühised eeskirjad ELis riikide lõikes esitatavaid aruandeid käsitleva 

teabe automaatseks vahetamiseks parandavad maksuametite võimalusi viia läbi riskihindamisi 

siirdehindadega seoses ning võidelda seeläbi maksustamise vältimise ja maksudest 

kõrvalehoidumise vastu. 

Riksdag märgib, et ettepanek on koostatud väga lühikese ajaga ja et komisjon ei ole 

ettepaneku kohta viinud läbi mõjuhinnangut. Seda põhjendati asjaoluga, et ettepanek on 

üldjoontes koostatud vastavalt OECD ettepanekule, mis puudutab aruandlust riikide lõikes 

maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise tegevuskava 13. meetme raames. 

Valitsus teavitas subsidiaarsuse küsimuse käsitlemise raames siiski Riksdagi asjaolust, et 

nõukogus toimunud läbirääkimiste tulemusena esitati kompromissettepanek, mis on OECD 

ettepanekuga paremini kooskõlas. Kuivõrd läbirääkimiste käigus selgus, et liikmesriikide 

arvates ei olnud esialgne ettepanek OECD ettepanekuga piisavalt sarnane, et nad oleksid 

saanud seda toetada, peab Riksdag asjaolu, et komisjon ei viinud enne esialgse ettepaneku 

esitamist läbi mõjuhinnangut, veelgi tähelepanuväärsemaks. Mõjuhinnangu puudumine teeb 

ettepaneku mõju hindamise sedavõrd keeruliseks, et ettepanekut ei saa lugeda 

proportsionaalsuse põhimõttega kooskõlas olevaks. 

Riksdag märgib lisaks, et eesistujariik tegi nõukogule (majandus- ja rahandusküsimused) 8. 

märtsil ettepaneku, et liikmesriigid jõuaksid poliitilisele kokkuleppele kompromissettepaneku 

toetamise osas, mida nad ka tegid. See tähendab, et liikmesriigid andsid teada poliitilisest 

kokkuleppest nõukogus enne seda, kui liikmesriikide parlamentide menetluseks ette nähtud 

ajavahemik oli lõppenud. Sellest tulenevalt esitas Ühendkuningriik kokkuleppe suhtes 

parlamentaarse analüüsi reservatsiooni. Riksdag on seetõttu seisukohal, et nõukogu oleks 

pidanud liikmesriikide parlamentide kontrollimenetlusest paremini kinni pidama. 


