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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Puolan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

Puolan tasavallan parlamentin alahuoneen

13. toukokuuta 2011 tekemä

PÄÄTÖS

toissijaisuusperiaatteen noudattamatta jättämisestä 
ehdotuksessa neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) 

(KOM(2011)0121 lopullinen)

Puolan tasavallan parlamentin alahuone vahvistaa alahuoneen työjärjestyksen 148cc artiklan 

nojalla, että ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) 

(KOM(2011)0121 lopullinen) ei ole Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan 

3 kohdassa mainitun toissijaisuusperiaatteen mukainen. Ehdotus rikkoo toissijaisuusperiaatetta, koska 

Euroopan unioni ei ole toimivaltainen hyväksymään välittömiä veroja koskevia säädöksiä. Päätöksen 

liitteenä on lausunto syistä, joiden perusteella alahuone arvioi, että kyseessä oleva ehdotus ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen.

PARLAMENTIN ALAHUONEEN 
PUHEMIES

Grzegorz Schetyna
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Puolan parlamentin alahuoneen 
13. toukokuuta 2011 tekemän 
päätöksen liite

Puolan parlamentin alahuoneen 13. toukokuuta 2011 antama perusteltu lausunto syistä, joiden 

perusteella parlamentin alahuone arvioi, että ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä 

yhtiöveropohjasta (CCCTB) (KOM(2011)0121 lopullinen) ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen

Puolan tasavallan parlamentin alahuone toteaa käsiteltyään ehdotuksen neuvoston direktiiviksi 

yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) KOM(2010)0121 lopullinen, että ehdotus ei ole 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklan 3 kohdassa mainitun toissijaisuusperiaatteen 

mukainen.. Ehdotus rikkoo toissijaisuusperiaatetta, koska Euroopan unioni ei ole toimivaltainen 

antamaan välittömiä veroja koskevia säädöksiä.

SEU:n 5 artiklan 2 kohdan mukaan unioni toimii ainoastaan jäsenvaltioiden sille 

perussopimuksissa antaman toimivallan rajoissa ja kyseisissä sopimuksissa asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Toimivalta, jota perussopimuksissa ei ole annettu unionille, kuuluu jäsenvaltioille. 

Parlamentin alahuoneen mielestä unionilla ei ole toimivaltaa antaa säädöksiä, jotka koskevat yhteisen 

yhdistetyn yhtiöveropohjan (CCCTB) periaatteiden määrittämistä. Parlamentin alahuone katsoo, että 

Euroopan komissio hyväksyessään ehdotuksen direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta 

(CCCTB) ylitti siten unionille annetun toimivallan ja ryhtyi toimiin ainoastaan jäsenvaltioille 

kuuluvan toimivallan alalla.

Komission mukaan ehdotetun direktiivin oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 115 artikla. Neuvosto antaa yksimielisesti erityisessä 

lainsäätämisjärjestyksessä sekä Euroopan parlamenttia ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan 

direktiivejä jäsenvaltioiden sellaisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, 

jotka suoraan vaikuttavat sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 114 artiklan soveltamista. On tarkasteltava perussopimusten muita määräyksiä, jotta 

voidaan selvittää, mitä säännöksiä unioni voi SEUT:n 115 artiklan nojalla antaa.

SEUT:n 115 artiklassa mainitut sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole rajoja, ja jolla 

tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan perussopimusten määräysten 

mukaisesti (SEUT:n 26 artikla 2 kohta). SEUT:n 115 artiklassa viitattavan SEUT:n 114 artiklan 

1 kohdan mukaan toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on toteuttaa sisämarkkinat tai varmistaa niiden 

toiminta, sovelletaan seuraavia määräyksiä: Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan sisämarkkinoiden 

toteuttamista ja toimintaa koskevat toimenpiteet jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten 
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määräysten lähentämiseksi. Sen sijaan kohdan 2 määräyksen mukaan SEUT:n 114 artiklan 1 kohtaa ei 

sovelleta veroja koskeviin määräyksiin.

On pantava merkille SEUT:n 115 artiklasta huolimatta, johon komissio vetoaa 

perustellessaan ehdotetun direktiivin hyväksymistä, että SEUT:n 113 artiklan mukaan neuvosto antaa 

yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä sekä Euroopan parlamenttia ja talous- ja 

sosiaalikomiteaa kuultuaan säännökset liikevaihtoveroja, valmisteveroja ja muita välillisiä veroja 

koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisesta siltä osin kuin yhdenmukaistaminen on tarpeen 

sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan varmistamiseksi sekä kilpailun vääristymien 

välttämiseksi. Tämä tarkoittaa, että unionin toimivalta verojen osalta määritellään SEUT:n 

113 artiklassa, joka sallii oikeuden valmistelun ainoastaan välillisten verojen osalta. Ehdotettu 

direktiivi koskee sen sijaan yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa (CCCTB). SEUT:n 113 artikla ei 

koske sitä, koska tulovero ei ole välillinen vero.

Riippumatta siitä tosiasiasta, että ehdotetun direktiivin perusteeksi ilmoitetut SEUT:n 

114 artiklan eikä 115 artiklan määräykset eivät voi olla minkään unionin hyväksymän verosäännön 

peruste, on katsottava, että yritys käyttää SEUT:n 115 artiklaa unionin välittömiä veroja koskevien 

säädösten hyväksymisperusteena on lainsäädännön ja erityisesti unionille toimivallan välillisten 

verojen osalta antavan SEUT:n 113 artiklan kiertämistä. Tämän johdosta SEU:n 5 artiklan 2 kohdan 

nojalla välittömiä veroja koskeva toimivalta kuuluu ainoastaan jäsenvaltioille.

Koska SEU:n 5 artiklan 1 kohdan nojalla unioni käyttää toimivaltaansa 

toissijaisuusperiaatetta noudattaen, sille annetun toimivallan ylittämisen on katsottava rikkovan 

toissijaisuusperiaatetta.


