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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 

nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo teisėkūros procedūra priimamo akto 

projekto pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams 

pagrįstą nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka 

subsidiarumo principo. 

Švedijos Karalystės Riksdagas pateikė pridedamą pagrįstą nuomonę dėl minėto pasiūlymo dėl 

direktyvos. 

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles už subsidiarumo principo laikymąsi 

atsakingas Teisės reikalų komitetas. 
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PRIEDAS 

Švedijos Riksdago pagrįsta nuomonė 

Riksdagas mano, kad bendros ES taisyklės dėl automatinio keitimosi ataskaitomis pagal šalis 

pagerina mokesčių administratorių galimybes atlikti rizikos vertinimą sandorių kainodaros 

srityje ir taip padeda kovoti su mokesčių vengimu ir mokesčių slėpimu. 

Riksdagas konstatuoja, kad pasiūlymas buvo parengtas per labai trumpą laiką ir kad Komisija 

neatliko jo poveikio vertinimo. Tai buvo aiškinama tuo, kad pasiūlymas iš esmės parengtas 

pagal EBPO ataskaitų pagal šalis teikimo pasiūlymą, įtrauktą į BEPS 13 veiksmą. Tačiau 

svarstymų dėl subsidiarumo klausimo metu vyriausybė informavo Riksdagą, kad po derybų 

Taryboje pasiektas kompromisinis pasiūlymas, labiau atitinkantis EBPO pasiūlymą. 

Atsižvelgdamas į tai, kad, kaip paaiškėjo per derybas, valstybių narių nuomone, pirminis 

pasiūlymas per daug skyrėsi nuo EBPO pasiūlymo, kad jos galėtų jį remti, Riksdagas mano, 

kad juo labiau stebėtinas Komisijos sprendimas neatlikti poveikio vertinimo prieš teikiant 

pasiūlymą. Dėl to įvertinti pasiūlymo poveikį yra taip sunku, kad negalima teigti, jog 

pasiūlymas atitinka proporcingumo principą. 

Riksdagas taip pat pažymi, kad pirmininkas kovo 8 d. pateikė pasiūlymą ECOFIN paraginti 

valstybes nares pasiekti politinį susitarimą dėl paramos kompromisiniam pasiūlymui, ir jos tai 

padarė. Vadinasi, valstybės narės pareiškė pasiekusios politinį susitarimą Taryboje prieš 

pasibaigiant proceso nacionaliniuose parlamentuose laikotarpiui. Todėl Didžioji Britanija 

pareiškė parlamentinę išlygą dėl šio susitarimo. Šiomis aplinkybėmis Riksdagas mano, kad 

Taryba turėjo geriau laikytis nacionalinių parlamentų tikrinimo procedūros. 


