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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 Irlannin tasavallan parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto 
edellä mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

IRLANNIN TASAVALLAN PARLAMENTIN ALAHUONE (DÁIL 
ÉIREANN)

PERUSTELTU LAUSUNTO
EHDOTUKSESTA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI YHTEISESTÄ YHDISTETYSTÄ

YHTIÖVEROPOHJASTA (KOM(2011)0121)

1. Komissio ei ole noudattanut asianmukaisesti menettelyä koskevia sääntöjä (pöytäkirjassa N:o 2 
oleva 5 artikla) antaa yksityiskohtainen selvitys, jossa on riittävät laadulliset ja määrälliset 
perusteet, jotta kansalliset parlamentit voivat täysimääräisesti arvioida tällaisen rajatylittävän 
ehdotuksen vaikutukset toissijaisuuteen. Puutteellisten näyttöjen perusteella ei voida päätellä, että 
EU:n tason lainsäädäntötoiminta on sekä välttämätön että hyödyllisempi kuin jäsenvaltioiden 
tason toiminta.

2. Ehdotus ei täytä tehokkuutta koskevia vertailuvaatimuksia testattaessa tarpeellisuutta tai 
suurempaa hyötyä
Komission ehdotuksessa tai vaikutusten arvioinnissa ei todeta, että

a. EU:n lainsäädäntö on täysin perustellusti paras tapa saavuttaa ehdotuksen laaja-alaisemmat 
tavoitteet. Siinä ei osoiteta, että vain jäsenvaltioiden toimet (eli epävirallinen koordinointi 
tai kahdenväliset ratkaisut) eivät voisi olla yhtä tehokkaita puututtaessa nähtävästi 
käsiteltävän rajatylittävän toiminnan verotuksellisiin haittoihin;

b. sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa haittaa luonnostaan 27 erilaista kansallista 
yhtiöverojärjestelmää. Ehdotuksella itse asiassa otettaisiin käyttöön toinen rinnakkainen 
järjestelmä toiminnalle kussakin jäsenvaltiossa, eikä se parantaisi EU:n 
yhtiöverojärjestelmien yksinkertaisuutta ja tehokkuutta;

c. tällaisena julkaistun ehdotuksen rajallisesta soveltamisalasta koituu suurempi hyöty, joka 
näyttää olevan suunnattu hyvin suurten yritysten tarpeisiin eikä niinkään pienemmille 
yrityksille. Aloittelevien pk-yritysten takia on puututtava kaikkien 27 jäsenvaltion 
toiminnan ja kaupan olemassa oleviin esteisiin. Ehdotuksesta puuttuu tuo näkökulma, ja 
siksi ehdotuksella ei saateta saavuttaa siinä ilmoitettuja tavoitteita.
Tämä poisjättäminen on todellakin aiheuttanut huolta siitä, että ehdotus saattaa sopia 
paremmin suuremmille jäsenvaltioille. Huoli on peräisin tutkimustuloksista, jotka 
osoittavat, että Irlanti olisi niiden kuuden maan (muita ovat Portugali, Puola, Suomi, Tšekin 
tasavalta ja Bulgaria) joukossa, joiden yrityksiin CCCTB iskisi ankarimmin.

3. Vaikutusten arvioinnista käy selväksi, että ehdotuksella saattaa olla huomattavia ja mahdollisesti 
epätasa-arvoisia kustannusvaikutuksia yksittäisten jäsenvaltioiden välillä. Kyseisen 
menettelytavan perustelemiseksi ei ole konkreettisia ja määrällisiä arvioita, etenkään selkeästä 
riskistä, että yhtiöveroista saatavat talousarviotulot vähenevät ja että BKT:n, työllisyyden ja 
ulkomaisten suorien investointien arvioidaan laskevan monissa jäsenvaltioissa.

4. Monet ehdotuksen perusteluista perustuvatkin oletuksiin, eikä tämän uuden politiikan 
vaikutuksista ole saatavilla riittävästi tietoa. Komissiokin tunnustaa sen perusteluissa, joissa 
todetaan, että
" – – järjestelmän vaikutus jäsenvaltioiden tuloihin riippuu loppujen lopuksi siitä, miten 
erilaisia veroinstrumentteja tai sovellettavia verokantoja mahdollisesti mukautetaan kansallisilla 
toimenpiteillä. Tältä osin on vaikea ennustaa järjestelmän tarkkaa vaikutusta kuhunkin 
jäsenvaltioon."
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Ehdotuksella annettaisiin kuitenkin lainsäädäntöä EU:n yhtiöveropohjan jakamiseksi tehokkaasti 
uudelleen jäsenvaltioiden välillä uusien kohdentamisperusteiden nojalla. Tärkein heikkous, jota 
ehdotuksessa tai vaikutusten arvioinnissa ei ole käsitelty, on kysymys siitä, miksi 
27 jäsenvaltiota antaisi lainsäädäntöä niin epätasa-arvoisesta menettelytavasta.

5. Toimivaltaan liittyvät vastuut saattavat myös hämärtyä, kun direktiivin rahoitusvaikutus 
yhdistetään välitöntä verotusta koskeviin kansallisiin poliittisiin päätöksiin. Perussopimusten 
nojalla komissiolla ei ole valtuuksia välittömän yhtiöverotuksen alalla. Välillisesti kansalliseen 
itsemääräämisoikeuteen vaikuttavaa EU:n lainsäädäntöä ei pitäisi ehdottaa keinona korjata siitä 
johtuvat kielteiset rahoitusvaikutukset.

17. toukokuuta 2011
TYÖJÄRJESTYKSEN 103 PYKÄLÄN MUKAINEN TUTKINTAKOMITEA

TYÖJÄRJESTYKSEN 105 PYKÄLÄN MUKAINEN RAPORTTI EHDOTUKSESTA 
NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI YHTEISESTÄ YHDISTETYSTÄ YHTIÖVEROPOHJASTA 

(KOM(2011)0121)

Johdanto
1. Toissijaisuusperiaate määritellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa 

seuraavasti:
"Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, 
ainoastaan jos ja siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka 
paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan 
suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla."

Sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan nojalla kansallisille parlamenteille annetaan myös erityisvastuu 
valvoa toissijaisuusperiaatteen noudattamista toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti.

2. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu testi on itse asiassa 
tehokkuutta koskeva vertailuharjoitus, joka sisältää tarpeellisuutta ja suurempaa hyötyä koskevat 
testit1

(i) Tarpeellisuus – Onko EU:n tason toiminta tarpeen ehdotuksen tavoitteen saavuttamiseksi?
Voidaanko ehdotuksen tavoite saavuttaa ainoastaan, tai saavuttaa riittävästi, EU:n 
toiminnalla?

(ii) Suuremmat hyödyt – Saavutettaisiinko tavoite paremmin EU:n tasolla – eli toisiko EU:n 
toiminta suurempia hyötyjä kuin toiminta jäsenvaltioiden tasolla?

3. Kansallisten parlamenttien avustamiseksi toissijaisuusperiaatteen noudattamisen arvioinnissa 
pöytäkirjassa N:o 2 olevassa 5 artiklassa säädetään yksiselitteisesti, että

"Kaikkiin esityksiin, jotka koskevat lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä, olisi 
liitettävä selvitys, jonka sisältämien yksityiskohtaisten tietojen perusteella toissijaisuus- ja 

                                               
1 Parlamentin ylähuoneen muistio, Subsidiarity: Assessing an EU Proposal (marraskuu 2009)
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suhteellisuusperiaatteen noudattamista voidaan arvioida. Selvityksessä olisi esitettävä tietoja,
joiden perusteella voidaan arvioida esityksen rahoitusvaikutuksia ja, kun kyse on direktiivistä, 
sen vaikutuksia lainsäädäntöön, joka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön…"

4. Perussopimuksista käy siis selkeästi ilmi, että CCCTB-ehdotuksen on kaikkien uusien 
säädösehdotusten tavoin täytettävä seuraavat edellytykset:
 siihen on liitettävä riittävän yksityiskohtainen selvitys, jotta kansalliset parlamentit voivat 

arvioida, noudatetaanko siinä toissijaisuusperiaatetta
 sen on läpäistävä selkeästi sekä tarpeellisuutta että suurempia hyötyjä koskevat testit
 siinä on osoitettava Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa 

säädetyn annetun toimivallan periaatteen mukaisesti, että unioni toimii
"toimii ainoastaan jäsenvaltioiden sille perussopimuksissa antaman toimivallan rajoissa ja 
kyseisissä sopimuksissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi."

Komitean kanta

5. Komitea on käsitellyt erityisesti perussopimuksen säännöksiä, ja se katsoo, että CCCTB-
ehdotuksessa ei noudateta toissijaisuusperiaatetta. Syyt esitetään seuraavissa kohdissa.

6. Komissio ei ole noudattanut asianmukaisesti menettelyä koskevia sääntöjä (pöytäkirjassa N:o 2 
oleva 5 artikla) antaa yksityiskohtainen selvitys, jossa on riittävät laadulliset ja määrälliset 
perusteet, jotta kansalliset parlamentit voivat täysimääräisesti arvioida tällaisen rajatylittävän 
ehdotuksen vaikutukset toissijaisuuteen. Puutteellisten näyttöjen perusteella ei voida päätellä, että 
EU:n tason säädös on sekä välttämätön että hyödyllisempi kuin jäsenvaltioiden tason toiminta.

7. Ehdotus ei täytä tehokkuutta koskevia vertailuvaatimuksia testattaessa tarpeellisuutta tai 
suurempaa hyötyä.

Komission ehdotuksessa tai vaikutusten arvioinnissa ei todeta, että

a. EU:n lainsäädäntö on täysin perustellusti paras tapa saavuttaa ehdotuksen laaja-alaisemmat 
tavoitteet. Siinä ei osoiteta, että vain jäsenvaltioiden toimet (eli epävirallinen koordinointi 
tai kahdenväliset ratkaisut) eivät voisi oilla yhtä tehokkaita puututtaessa nähtävästi 
käsiteltävän rajatylittävän toiminnan verotuksellisiin haittoihin;

b. sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa haittaa luonnostaan 27 erilaista kansallista 
yhtiöverojärjestelmää. Ehdotuksella itse asiassa otettaisiin käyttöön toinen rinnakkainen 
järjestelmä toiminnalle kussakin jäsenvaltiossa, eikä se parantaisi EU:n 
yhtiöverojärjestelmien yksinkertaisuutta ja tehokkuutta;

c. tällaisena julkaistun ehdotuksen rajallisesta soveltamisalasta koituu suurempi hyöty, joka 
näyttää olevan suunnattu hyvin suurten yritysten tarpeisiin, eikä niinkään pienemmille 
yrityksille. Aloittelevien pk-yritysten takia on puututtava kaikkien 27 jäsenvaltion 
toiminnan ja kaupan olemassa oleviin esteisiin. Ehdotuksesta puuttuu tuo näkökulma, ja 
siksi ehdotuksella ei saateta saavuttaa siinä ilmoitettuja tavoitteita.

Tämä poisjättäminen on todellakin aiheuttanut huolta siitä, että ehdotus saattaa sopia 
paremmin suuremmille jäsenvaltioille. Huoli on peräisin tutkimustuloksista, jotka 
osoittavat, että Irlanti olisi niiden kuuden maan (muita ovat Portugali, Puola, Suomi, 
Tšekin tasavalta ja Bulgaria) joukossa, joiden yrityksiin CCCTB iskisi ankarimmin.
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8. Vaikutusten arvioinnista käy selväksi, että ehdotuksella saattaa olla huomattavia ja mahdollisesti 
epätasa-arvoisia kustannusvaikutuksia jäsenvaltioiden välillä. Kyseisen menettelytavan 
perustelemiseksi ei ole konkreettisia ja määrällisiä arvioita, etenkään selkeästä riskistä, että 
yhtiöveroista saatavat talousarviotulot vähenevät ja että BKT:n, työllisyyden ja ulkomaisten 
suorien investointien arvioidaan laskevan monissa jäsenvaltioissa.

9. Monet ehdotuksen perusteluista perustuvatkin oletuksiin, eikä tämän uuden politiikan 
vaikutuksista ole saatavilla riittävästi tietoa. Komissiokin tunnustaa sen perusteluissa, joissa 
todetaan, että

"…järjestelmän vaikutus jäsenvaltioiden tuloihin riippuu loppujen lopuksi siitä, miten erilaisia 
veroinstrumentteja tai sovellettavia verokantoja mahdollisesti mukautetaan kansallisilla 
toimenpiteillä. Tältä osin on vaikea ennustaa järjestelmän tarkkaa vaikutusta kuhunkin 
jäsenvaltioon."

Ehdotuksella annettaisiin kuitenkin lainsäädäntöä EU:n yhtiöveropohjan jakamiseksi tehokkaasti 
uudelleen jäsenvaltioiden välillä uusien kohdentamisperusteiden nojalla. Tärkein heikkous, jota 
ehdotuksessa tai vaikutusten arvioinnissa ei ole käsitelty, on kysymys siitä, miksi 27 jäsenvaltiota 
antaisi lainsäädäntöä niin epätasa-arvoisesta menettelytavasta.

10. Toimivaltaan liittyvät vastuut saattavat myös hämärtyä, kun direktiivin rahoitusvaikutus 
yhdistetään välitöntä verotusta koskeviin kansallisiin poliittisiin päätöksiin. Perussopimusten 
nojalla komissiolla ei ole valtuuksia välittömän yhtiöverotuksen alalla. Välillisesti kansalliseen 
itsemääräämisoikeuteen vaikuttavaa EU:n lainsäädäntöä ei pitäisi ehdottaa keinona korjata siitä 
johtuvat kielteiset rahoitusvaikutukset.

Komitean suositus

Työjärjestyksen 103 pykälän mukainen tutkintakomitea hyväksyi 11. toukokuuta 2011 pitämässään 
kokouksessa työjärjestyksen 105 pykälän mukaisen raportin ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi 
yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta. Komitea suosittelee työjärjestyksen 103 pykälän 
3 momentin fr alamomentin mukaisesti, että tämän raportin 6–10 kohdassa oleva perusteltu lausunto 
annetaan parlamentin hyväksyttäväksi ja että puhemies esittää parlamentille päätöslauselman 
liitteessä 1 työjärjestyksen 105 pykälän 3 momentin e alamomentin mukaisesti.


