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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Parlamentul Suediei a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de 

directivă menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

Avizul motivat al Parlamentului Suediei (Riksdag) 

Riksdag consideră că normele comune UE privind schimbul automat de rapoarte pentru 

fiecare țară în parte îmbunătățesc posibilitățile autorităților fiscale de a realiza evaluări ale 

riscurilor în domeniul stabilirii prețurilor de transfer și de a combate în acest fel evaziunea 

fiscală și frauda fiscală. 

Riksdag constată că propunerea a fost prezentată într-un timp foarte scurt și că Comisia nu a 

realizat o evaluare de impact a propunerii. Potrivit justificării, s-a considerat că propunerea a 

fost elaborată esențial pe baza propunerii OCDE privind raportarea pentru fiecare țară în 

parte, în conformitate cu acțiunea 13 din planul de acțiune privind erodarea bazei impozabile 

și transfer al profiturilor (BEPS). Totuși, în timpul deliberărilor legate de subsidiaritate, 

guvernul a informat Riksdag că negocierile din cadrul Consiliului au avut ca rezultat o 

propunere de compromis care să fie mai conformă cu propunerea OCDE. Având în vedere 

faptul că, așa cum au arătat-o negocierile, statele membre au considerat că propunerea inițială 

era prea diferită de cea a OCDE pentru a o sprijini, Riksdag consideră că este cu atât mai 

surprinzător că Comisia nu a realizat o evaluare de impact înaintea prezentării propunerii 

inițiale. Lipsa acesteia îngreunează evaluarea efectelor propunerii într-o măsură care face că 

propunerea nu poate fi considerată compatibilă cu principiul proporționalității. 

Riksdag mai observă că Președinția a propus reuniunii Ecofin din 8 martie ca statele membre 

să obțină un acord politic pentru a sprijini propunerea de compromis, ceea ce s-a și întâmplat. 

Astfel, statele membre au anunțat obținerea unui acord politic în cadrul Consiliului înainte de 

data limită de expirare a procesului parlamentar național. Ca rezultat, Marea Britanie a 

prezentat o rezervă de examinare parlamentară împotriva acordului. În acest context, Riksdag 

consideră că Consiliul ar fi trebuit să urmeze mai strict procedura de control parlamentar 

național.  


