
 

NP\1092249SL.doc  PE580.759v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za pravne zadeve 
 

25.4.2016 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta o predlogu direktive Sveta o 

spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne izmenjave podatkov na področju 

obdavčevanja 

 (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)) 

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Švedski parlament je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal obrazloženo mnenje, ki je 

priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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PRILOGA 

Obrazloženo mnenje švedskega parlamenta 

Švedski parlament meni, da splošna pravila EU o avtomatični izmenjavi poročil po 

posameznih državah davčnim organom omogočajo lažje izvajanje ocen tveganja na področju 

transfernih cen ter s tem preprečevanje izogibanja davkom in davčnih utaj. 

Ugotavlja, da je bil predlog pripravljen v zelo kratkem času in da Komisiji zanj ni uspelo 

izvesti ocene učinka. V pojasnilo je navedla, da je bil predlog v bistvu pripravljen po zgledu 

predloga OECD o ureditvi poročanja po posameznih državah, in sicer ukrepu 13 projekta o 

eroziji davčne osnove in preusmerjanju dobička (BEPS). Med razpravo o vprašanju 

subsidiarnosti pa je vlada švedski parlament obvestila, da so pogajanja v Svetu privedla do 

priprave kompromisnega predloga, ki je bolj v skladu s predlogom OECD. Ker so države 

članice med pogajanji jasno izrazile, da prvotni predlog ni bil dovolj podoben predlogu 

OECD, da bi ga lahko podprle, se švedskemu parlamentu zdi še toliko bolj presenetljivo, da 

Komisiji ni uspelo izvesti ocene učinka pred predstavitvijo prvotnega predloga. Zaradi tega je 

tako težko oceniti učinke predloga, da zanj ne moremo reči, da spoštuje načelo sorazmernosti. 

Poleg tega švedski parlament ugotavlja, da je predsedstvo Ecofinu 8. marca predlagalo, naj 

države članice dosežejo politični sporazum v podporo kompromisnemu predlogu, kar so tudi 

storile. To pomeni, da so države članice naznanile dosego političnega sporazuma v Svetu še 

pred iztekom roka za obravnavo v nacionalnih parlamentih. Zaradi tega je Združeno 

kraljestvo vložilo parlamentarni pridržek proti sporazumu. Švedski parlament tako meni, da bi 

moral Svet bolj upoštevati postopek pregleda v nacionalnih parlamentih. 


