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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 

6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 

Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 

lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Ruotsin valtiopäivät on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta 

direktiiviksi. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 

liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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LIITE 

Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto 

Ruotsin valtiopäivät katsoo, että maakohtaisten raporttien automaattista vaihtoa koskevat 

yhteiset säännöt helpottavat veroviranomaisten työtä riskinarviointien tekemiseksi 

siirtohinnoittelun alalla ja siten veronkierron ja verojen välttelyn torjumiseksi. 

Valtiopäivät toteaa, että ehdotus on esitetty hyvin lyhyen ajan kuluessa eikä komissio ei ole 

tehnyt siitä vaikutustenarviointia. Perusteluksi tälle on todettu, että ehdotuksen on katsottu 

olennaisilta osiltaan vastaavan maakohtaista raportointia BEPS-toimessa numero 13 koskevan 

OECD:n sääntelyehdotuksen mukaisesti. Hallitus ilmoitti kuitenkin valtiopäiville 

toissijaisuudesta käytyjen keskustelujen aikana, että neuvostossa käytyjen neuvottelujen 

tuloksena oli syntynyt kompromissiehdotus, joka on enemmän OECD:n ehdotuksen 

mukainen. Koska neuvottelujen aikana kävi ilmi, että alkuperäinen ehdotus ei jäsenvaltioiden 

mielestä ollut tarpeeksi yhdenmukainen OECD:n ehdotuksen kanssa, jotta ne olisivat voineet 

kannattaa sitä, valtiopäivät pitää vieläkin merkillisempänä, että komissio ei tehnyt 

vaikutustenarviointia ennen alkuperäisen ehdotuksen esittämistä. Ehdotuksen vaikutuksia on 

tämän laiminlyönnin takia niin vaikea arvioida, ettei sen voida katsoa olevan 

suhteellisuusperiaatteen mukainen. 

Valtiopäivät toteaa edelleen, että neuvoston puheenjohtaja ehdotti 8. maaliskuuta Ecofin-

neuvostolle, että jäsenvaltiot pyrkisivät pääsemään poliittiseen sopimukseen 

kompromissiehdotuksen tukemisesta, ja tähän sopimukseen myös todella päästiin.  

Jäsenvaltiot ilmoittivat näin ollen päässeensä poliittiseen sopimukseen neuvostossa, ennen  

kuin määräaika käsittelylle kansallisissa parlamenteissa oli kulunut umpeen. Tämä johti 

siihen, että Iso-Britannia esitti sopimusta koskevan parlamentaarisen varauman.  Valtiopäivät 

katsoo siksi, että neuvoston olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon kansallisten parlamenttien 

suorittama valvontamenettely. 


