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Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 

semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 

Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 

as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 

subsidiariedade. 

O Parlamento sueco (Riksdag) enviou o parecer fundamentado em anexo sobre a proposta de 

diretiva supramencionada. 

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 

competente em matéria de observância do princípio da subsidiariedade. 
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ANEXO 

Parecer fundamentado do Parlamento sueco (Riksdag) 

O Riksdag considera que a existência de regras comuns na UE sobre a troca automática de 

relatórios por país torna mais fácil a realização, pelas autoridades fiscais, de avaliações de 

risco no domínio dos preços de transferência e, logo, também a luta contra a fraude fiscal e a 

evasão fiscal.  

O Riksdag observa que a proposta foi avançada num prazo muito curto e que a Comissão não 

procedeu a uma avaliação do seu impacto. A justificação avançada foi a de que, no essencial, 

se considerou que a proposta fora elaborada à semelhança da proposta da OCDE relativa à 

regulamentação dos relatórios por país, em conformidade com a ação 13 do plano de ação 

contra a erosão da base tributável e a transferência de lucros (BEPS). Mas o Governo, no 

âmbito das deliberações sobre os aspetos de subsidiariedade, informou o Riksdag de que as 

negociações no Conselho conduziram a uma proposta de compromisso que será mais 

conforme com a proposta da OCDE. Tendo em conta o facto de as negociações terem 

mostrado que os Estados-Membros consideraram que a proposta inicial era demasiado 

diferente da da OCDE para a poderem apoiar, o Riksdag considera ainda mais estranho que a 

Comissão não tenha procedido a uma avaliação de impacto antes de apresentar a proposta 

inicial. Esta omissão torna de tal modo difícil avaliar os efeitos da proposta, que não é 

possível considerá-la consonante com o princípio da proporcionalidade. 

O Riksdag observa, além disso, que a Presidência propôs ao Conselho ECOFIN, em 8 de 

março, que os Estados-Membros chegassem a um acordo político de apoio à proposta de 

compromisso, como veio a acontecer. Os Estados-Membros exprimiram assim um acordo 

político no Conselho antes de o prazo para o processo parlamentar a nível nacional ter 

expirado. Em resultado disso, o Reino Unido apresentou uma reserva parlamentar em relação 

ao acordo. Neste contexto, o Riksdag entende que o Conselho devia ter respeitado melhor as 

formalidades do exame parlamentar a nível nacional. 


