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Overeenkomstig artikel 6 van Protocol Nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 

subsidiariteit en evenredigheid kunnen nationale parlementen binnen een termijn van acht 

weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van wetgevingshandeling aan de 

voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een gemotiveerd advies 

toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp huns inziens niet strookt 

met het subsidiariteitsbeginsel. 

De Zweedse Rijksdag heeft het in de bijlage opgenomen gemotiveerde advies inzake 

bovengenoemd voorstel voor een richtlijn aan het Parlement toegezonden. 

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 

bevoegd voor de naleving van het subsidiariteitsbeginsel. 
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BIJLAGE 

Gemotiveerd advies van de Zweedse Rijksdag 

De Rijksdag is van oordeel dat gemeenschappelijke EU-regels inzake de automatische 

uitwisseling van landenrapporten de belastingautoriteiten beter in staat zullen stellen de 

risico's op het gebied van verrekenprijzen te beoordelen en daarmee belastingontwijking en -

ontduiking te voorkomen. 

De Rijksdag stelt vast dat het voorstel in zeer korte tijd is opgesteld en dat de Commissie 

heeft nagelaten een effectbeoordeling ter zake uit te voeren. Zij geeft hiervoor als reden dat 

het voorstel hoofdzakelijk geacht moet worden te zijn opgesteld overeenkomstig BEPS-actie 

13 van het voorstel van de OESO voor regulering van landenrapporten. De regering heeft 

evenwel in het kader van de beoordeling van de subsidiariteitsvraag de Rijksdag meegedeeld 

dat de onderhandelingen in de Raad hebben geresulteerd in een compromisvoorstel dat meer 

in overeenstemming is met het voorstel van de OESO. Aangezien tijdens de 

onderhandelingen bleek dat de lidstaten van oordeel waren dat het oorspronkelijke voorstel te 

veel van het voorstel van de OESO afweek om ermee akkoord te kunnen gaan, acht de 

Rijksdag het des te opmerkelijker dat de Commissie heeft nagelaten een effectbeoordeling uit 

te voeren, alvorens zij het oorspronkelijke voorstel indiende. Door deze nalatigheid is het 

dermate moeilijk om de gevolgen van het voorstel te beoordelen dat het voorstel geacht kan 

worden niet in overeenstemming te zijn met het evenredigheidsbeginsel. 

De Rijksdag merkt voorts op dat het voorzitterschap op 8 maart in de Raad Ecofin een 

voorstel heeft ingediend, dat inhield dat de lidstaten tot een politiek akkoord zouden komen 

dat ertoe strekte het compromisvoorstel te steunen, hetgeen ook geschiedde.  De lidstaten 

hebben dus in de Raad een politiek akkoord bereikt, voordat de termijn waarbinnen de 

nationale parlementen zich konden uitspreken was verlopen. Dit heeft ertoe geleid dat het 

Verenigd Koninkrijk een parlementair behandelvoorbehoud tegen het akkoord heeft gemaakt. 

De Rijksdag is in dit kader van oordeel dat de Raad de procedure voor toetsing door de 

nationale parlementen beter had moeten volgen. 


