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A szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv 6. cikkének 

megfelelően a nemzeti parlamentek a jogalkotási aktus tervezetének továbbításától számított 

nyolc héten belül indokolással ellátott véleményt küldhetnek az Európai Parlament, a Tanács 

és a Bizottság elnökeinek, amelyben ismertetik azokat az okokat, amelyek alapján az adott 

tervezetet nem tartják összeegyeztethetőnek a szubszidiaritás elvével. 

A svéd parlament a mellékelt, indokolással ellátott véleményt nyilvánította a fent említett 

irányelvre irányuló javaslatról. 

Az Európai Parlament eljárási szabályzata alapján a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása tekintetében a Jogi Bizottság az illetékes bizottság. 
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MELLÉKLET 

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag 

Riksdagen anser att gemensamma regler i EU om automatiskt utbyte av land-för-land-

rapporter förbättrar möjligheterna för skattemyndigheterna att utföra riskvärdering inom 

internprissättningsområdet och att skatteflykt och skatteundandragande därigenom motverkas. 

Riksdagen konstaterar att förslaget tagits fram på mycket kort tid och att kommissionen har 

underlåtit att utföra en konsekvensanalys av förslaget. Detta har motiverats med att förslaget 

huvudsakligen ansetts vara utformat som OECD:s förslag till reglering av land-för-land-

rapportering i BEPS åtgärd 13. Regeringen har emellertid under beredningen av 

subsidiaritetsfrågan informerat riksdagen om att förhandlingar i rådet har lett fram till ett 

kompromissförslag som ska vara mer i linje med OECD:s förslag. Mot bakgrund av att 

medlemsländerna, så som förhandlingarna visat, har ansett att det ursprungliga förslaget varit 

för olikt OECD:s för att man skulle ställa sig bakom det finner riksdagen det vara än mer 

anmärkningsvärt att kommissionen underlåtit att utföra en konsekvensanalys innan det 

ursprungliga förslaget lades fram. Denna underlåtenhet försvårar en bedömning av förslagets 

effekter i sådan grad att förslaget inte kan anses förenligt med proportionalitetsprincipen. 

Riksdagen noterar vidare att ordförandeskapet lade fram ett förslag till Ekofin den 8 mars om 

att medlemsländerna skulle enas om en politisk överenskommelse med stöd för 

kompromissförslaget, vilket också skedde. Medlemsländerna har således uttalat en politisk 

överenskommelse i rådet innan fristen för den nationella parlamentariska processen har löpt 

ut. Detta har lett till att Storbritannien har lämnat en parlamentarisk reservation mot 

överenskommelsen. Riksdagen anser i detta sammanhang att rådet borde ha respekterat 

formerna för nationell parlamentarisk prövning bättre. 


