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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverojen alalla
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2011)0730),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0447/2011),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2012),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan finanssipoliittisen liiton 
luomiseen olisi liityttävä laajennettu, 
nopea, tehokas, käyttäjäystävällinen ja 
mahdollisuuksien mukaan automaattinen 
jäsenvaltioiden välinen tietojenvaihto, 
jotta veropetoksia voidaan torjua 
paremmin.
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Or. en

Perustelu

Kaikkia verotukseen liittyviä EU:n säädöksiä olisi pidettävä tärkeänä välineenä, jolla 
saavutetaan samanaikaisesti mikro- ja makrotaloudellisia tavoitteita. Siksi on tärkeää viitata 
tässä asetuksessa selkeästi sisämarkkinoihin sekä Euroopan finanssipoliittiseen liittoon.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vaihtaakseen
valmisteverolainsäädännön moitteettoman 
soveltamisen varmistamiseen tarvittavia 
tietoja kaksi tai useampi jäsenvaltio voi 
riskianalyysin perusteella sopia, että ne 
tekevät omilla alueillaan yhden tai 
useamman taloudellisen toimijan tai muun 
henkilön valmisteverotuksellisen tilanteen 
samanaikaiset tarkastukset, jos niillä on 
asiassa yhteinen tai toisiaan täydentävä etu, 
aina kun tällaiset tarkastukset vaikuttavat 
tehokkaammilta kuin vain yhden 
jäsenvaltion tekemät tarkastukset.

1. Valmisteverolainsäädännön 
moitteettoman soveltamisen 
varmistamiseksi kaksi tai useampi 
jäsenvaltio voi tarvittaessa riskianalyysin 
perusteella sopia, että ne tekevät omilla 
alueillaan yhden tai useamman 
taloudellisen toimijan tai muun henkilön 
valmisteverotuksellisen tilanteen 
samanaikaiset tarkastukset, jos niillä on 
asiassa yhteinen tai toisiaan täydentävä etu, 
aina kun tällaiset tarkastukset vaikuttavat 
tehokkaammilta kuin vain yhden 
jäsenvaltion tekemät tarkastukset.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos 1 kohdassa tarkoitettu sopimus 
tehdään, kunkin sopimukseen osallistuvan 
toimivaltaisen viranomaisen on nimettävä 
edustaja, joka vastaa samanaikaisen 
tarkastustoimen valvonnasta ja 
koordinoinnista.

4. Kun 1 kohdassa tarkoitettu sopimus 
tehdään, kunkin sopimukseen osallistuvan 
toimivaltaisen viranomaisen on nimettävä 
edustaja, joka vastaa samanaikaisen 
tarkastustoimen valvonnasta ja 
koordinoinnista.
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Perustelu
Samanaikaisia tarkastuksia ei pitäisi esittää valinnaisina vaan tämän asetuksen 
mahdollistamana luonnollisena menettelynä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot ja komissio tutkivat ja 
arvioivat tämän asetuksen soveltamista.
Tätä varten komissio laatii säännöllisesti
yhteenvedon jäsenvaltioiden kokemuksista
parantaakseen tässä asetuksessa 
vahvistetun järjestelmän toimintaa.

1. Jäsenvaltiot ja komissio tutkivat ja 
arvioivat tämän asetuksen soveltamista.
Tätä varten komissio vertaa ja analysoi
säännöllisesti jäsenvaltioiden kokemuksia
parantaakseen tässä asetuksessa 
vahvistetun järjestelmän toimintaa.

Or. en

Perustelu
Komissiolla olisi oltava selvä ja aktiivinen rooli tämän asetuksen soveltamisen seurannassa. 
Seuranta ei saisi olla vain yhteenvetojen laadintaa, vaan komission olisi harjoitettava 
jäsenvaltioiden kokemusten syvällistä analysointia EU:n näkökulmasta.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen arvioimiseksi, miten tehokkaasti tällä 
hallinnollisen yhteistyön järjestelmällä 
seurataan valmisteverolainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja torjutaan 
valmisteveropetoksia, jäsenvaltiot voivat 
toimittaa komissiolle kaikki saatavissa 
olevat muut kuin ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tiedot.

Sen arvioimiseksi, miten tehokkaasti tällä 
hallinnollisen yhteistyön järjestelmällä 
seurataan valmisteverolainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja torjutaan 
valmisteveropetoksia, jäsenvaltioita 
kehotetaan toimittamaan komissiolle 
kaikki saatavissa olevat muut kuin 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot.

Or. en
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Perustelu
Tietojen toimittamista ei pitäisi esittää valinnaisena vaan tämän asetuksen mahdollistamana 
luonnollisena menettelynä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
37 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Joka viides vuosi tämän asetuksen 
voimaantulosta komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
asetuksen soveltamista koskevan 
kertomuksen, joka perustuu erityisesti 
jäsenvaltioiden antamiin tietoihin.

Joka kolmas vuosi tämän asetuksen 
voimaantulosta komissio antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
asetuksen soveltamista koskevan 
kertomuksen, joka perustuu erityisesti 
jäsenvaltioiden antamiin tietoihin.

Or. en

Perustelu
Viiden vuoden aika asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen antamiselle vaikuttaa liian 
pitkältä, varsinkin kun EU:n tasolla ollaan tekemässä kovia uudistuksia verotuksen ja 
finanssipoliittisen liiton alalla. Siksi ehdotetaan lyhyempää aikaa, jotta vaikutusten 
arvioinnista olisi enemmän hyötyä ja jotta voidaan tarvittaessa mukauttaa lainsäädäntöä. 


