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

Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Sveriges riksdag har sänt bifogade motiverade yttrande över förslaget till ovannämnda 
direktiv.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för att 
subsidiaritetsprincipen respekteras.



PE580.759v1092249 2/2 NP\1092249SV.doc

SV

BILAGA

Motiverat yttrande från Sveriges riksdag

Riksdagen anser att gemensamma regler i EU om automatiskt utbyte av land-för-rapporter 
förbättrar möjligheterna för skattemyndigheterna att utföra riskvärdering inom 
internprissättningsområdet och att skatteflykt och skatteundandragande därigenom motverkas.

Riksdagen konstaterar att förslaget tagits fram på mycket kort tid och att kommissionen har 
underlåtit att utföra en konsekvensanalys av förslaget. Detta har motiverats med att förslaget 
huvudsakligen ansetts vara utformat som OECD:s förslag till reglering av land-för-land-
rapportering i BEPS åtgärd 13. Regeringen har emellertid under beredningen av 
subsidiaritetsfrågan informerat riksdagen om att förhandlingar i rådet har lett fram till ett 
kompromissförslag som ska vara mer i linje med OECD:s förslag. Mot bakgrund av att 
medlemsländerna, så som förhandlingarna visat, har ansett att det ursprungliga förslaget varit 
för olikt OECD:s för att man skulle ställa sig bakom det finner riksdagen det vara än mer 
anmärkningsvärt att kommissionen underlåtit att utföra en konsekvensanalys innan det 
ursprungliga förslagets effekter i sådan grad att förslaget inte kan anses förenligt mad 
proportionalitetsprincipen.

Riksdagen noterar vidare att ordförandeskapet lade fram ett förslag till Ekofin den 8 mars om 
att medlemsländerna skulle enas om en politisk överenskommelse med stöd för 
kompromissförslaget, vilket också skedde. Medlemsländerna har således uttalat en politisk 
överenskommelse i rådet innan fristen för den nationella parlamentariska processen har löpt 
ut. Detta har lett till att Storbritannien har lämnat en parlamentarisk reservation mot 
överenskommelsen. Riksdagen anser i detta sammanhang att rådet borde ha respekterat 
formerna för nationell parlamentarisk prövning bättre. 


