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Saskaņā ar 6. pantu 2. protokolā par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Zviedrijas Riksdāga pamatots atzinums par minēto direktīvas 

priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

Zviedrijas parlamenta (Riksdāga) pamatots atzinums 

Riksdāgs uzskata, ka ES kopējie noteikumi par automātisku apmaiņu ar pārskatiem par katru 

valsti atvieglo nodokļu iestādēm riska novērtējumu veikšanu transfertcenu jomā un līdz ar to 

cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu. 

Riksdāgs norāda, ka priekšlikums ir izstrādāts ļoti īsā laikā un ka Komisija nav veikusi šī 

priekšlikuma ietekmes novērtējumu. Šāda rīcība tika pamatota ar uzskatu, ka priekšlikums 

pamatā ir izstrādāts saskaņā ar ESAO priekšlikumu regulējumam par pārskatu sniegšanu par 

katru valsti, kā norādīts nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas (BEPS) projekta 

13. darbībā. Tomēr, apspriežoties par subsidiaritātes jautājumu, valdība ir informējusi 

Riksdāgu, ka sarunas Padomē ir novedušas pie tāda kompromisa priekšlikuma izstrādes, kurš 

vairāk atbilst ESAO priekšlikumam. Tā kā sarunu laikā kļuva skaidrs, ka dalībvalstis uzskata, 

ka sākotnējais priekšlikums nav pietiekami līdzīgs ESAO priekšlikumam, lai to atbalstītu, 

Riksdāgs uzskata, ka vēl jo dīvaināk ir tas, ka Komisija nav veikusi ietekmes novērtējumu 

pirms sākotnējā priekšlikuma iesniegšanas. Tā kā tas netika izdarīts, priekšlikuma ietekmi 

novērtēt ir tik grūti, ka nevar uzskatīt, ka tas atbilst proporcionalitātes principam. 

Riksdāgs norāda arī to, ka prezidentvalsts 8. martā ierosināja ECOFIN padomei, ka 

dalībvalstīm vajadzētu panākt politisku vienošanos par kompromisa priekšlikuma 

atbalstīšanu, kas arī tika izdarīts. Līdz ar to dalībvalstis paziņoja par politiskas vienošanās 

panākšanu Padomē, pirms bija beidzies termiņš apspriešanai dalībvalstu parlamentos. Tā 

rezultātā Apvienotā Karaliste iesniedza parlamenta iebildi pret minēto vienošanos. Tādēļ 

Riksdāgs uzskata, ka Padomei būtu vajadzējis stingrāk ievērot kontroles procedūru valstu 

parlamentos. 


