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Aihe: Espanjan kuningaskunnan parlamentin (Cortes Generales) perusteltu lausunto 
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yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY 
muuttamisesta
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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 Espanjan kuningaskunnan parlamentin (Cortes Generales) 
perusteltu lausunto edellä mainitusta ehdotuksesta.
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LIITE

EUROOPPA-ASIOISTA VASTAAVAN SEKAVALIOKUNNAN LAUSUNTO 1/2011 
TOISSIJAISUUSPERIAATTEEN SOVELTAMISESTA NEUVOSTON EHDOTUKSESSA 
ENERGIATUOTTEIDEN VEROTUSTA KOSKEVAN YHTEISÖN KEHYKSEN 
UUDISTAMISESTA ANNETUN NEUVOSTON DIREKTIIVIN 2003/96/EY 
MUUTTAMISESTA [KOM (2011) 169 LOPULLINEN] [2011/0092 (CNS)| {SEC (2011) 409 
LOPULLINEN} {SEC (2011) 410 LOPULLINEN}

TAUSTA

A. Lissabonin sopimukseen vuonna 2007 liitetyssä, 1. joulukuuta 2009 voimaan astuneessa 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa säädetään 
menettelystä, jolla kansalliset parlamentit voivat valvoa, että Euroopan unionin 
lainsäädäntöaloitteet noudattavat toissijaisuusperiaatetta. Pöytäkirja on pantu täytäntöön 
Espanjassa 22. joulukuuta annetulla lailla 24/2009, jolla muutetaan 19. toukokuuta annettua 
lakia 8/1994. Tämän lausunnon oikeusperustana on etenkin lain 8/1994 uuden 3 artiklan 
j kohta sekä uusi 5 ja 6 artikla.

B. Euroopan komissio on hyväksynyt neuvoston ehdotuksen direktiiviksi energiatuotteiden 
verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 
2003/96/EY muuttamisesta, ja ehdotus on toimitettu kansallisille parlamenteille, joilla on 
kahdeksan viikkoa aikaa tarkistaa, noudatetaanko aloitteessa toissijaisuusperiaatetta. 
Määräaika päättyy 14. kesäkuuta 2011.

C. Eurooppa-asioista vastaavan sekavaliokunnan puhemiehistö ja edustajat hyväksyivät 
10. toukokuuta 2011 päätöksen tehdä tutkimuksen mainitusta EU:n lainsäädäntöehdotuksesta. 
Esittelijäksi nimitettiin senaattori Eva Parera Escrichs, ja hallitukselta pyydettiin lain 8/1994 
3 artiklan j kohdassa tarkoitettua lausuntoa.

D. Sekavaliokunta on vastaanottanut talous- ja valtiovarainministeriön laatiman ja 
perustuslaki- ja parlamentaaristen asioiden ministeriön kautta lähetetyn selvityksen sekä 
Baskimaan ja Kanariansaarten parlamenttien asiakirjat. Itsehallintoalueiden parlamenttien 
lausunnoissa ei kiistetä tarkastellun EU:n lainsäädäntöehdotuksen yhdenmukaisuutta 
toissijaisuusperiaatteen kanssa. Talous- ja valtiovarainministeriön laatimassa selvityksessä 
pidetään valitettavana, ettei vaikutusten arviointia ole tutkittu riittävästi.

E. Eurooppa-asioista vastaava sekavaliokunta hyväksyi 14. kesäkuuta 2011 pidetyssä 
kokouksessaan seuraavaksi esitetyn lausunnon:

LAUSUNTO

1. – Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa esitetään, että "unioni käyttää 
toimivaltaansa toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen". Saman artiklan 
3 kappaleessa tarkennetaan, että "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 
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saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan 
laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla". Lissabonin 
sopimukseen vuonna 2007 liitetyssä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 
tehdyssä pöytäkirjassa määritellään toissijaisuusperiaatteen tavoitteet, menettelyt ja valvonta, 
joista jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien on huolehdittava tästä lähtien (Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohta ja 12 artiklan b kohta).

2. – Tarkastellun lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustana on Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 113 artikla, jonka 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".

3. – Lokakuun 27. päivänä vuonna 2003 energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan 
yhteisön kehyksen uudistamisesta annetussa direktiivissä 2003/96/EY säännellään monia 
energian verotusta EU:n tasolla koskevia keskeisiä näkökohtia. Poliittinen toimintakehys, 
johon direktiivi perustuu, on kuitenkin muuttunut huomattavasti vuoden 2003 jälkeen, sillä 
energia-alaan ja ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa on määritelty konkreettisia ja 
kunnianhimoisia tavoitteita vuoteen 2020 asti. Nykyisessä ehdotuksessa pyritään tekemään 
tarvittavia muutoksia joihinkin vuonna 2003 annetun energiaverodirektiivin perussäännöksiin 
ja varmistamaan yhdenmukaisuus siten, että verotuksen avulla EU:ssa voidaan saavuttaa 
tavoite, joka koskee nykyistä pienempää ja puhtaampaa energiankulutusta.

Neuvosto katsoo, että energiaverodirektiivin nykyinen sanamuoto aiheuttaa ongelmia, joita 
yritetään ratkaista hyväksymällä tarkastelun kohteena oleva ehdotus. Ehdotuksessa todetaan, 
että sillä pyritään saavuttamaan seuraavat tavoitteet: 1) varmistaa, että energialähteiden 
energiaverodirektiivin mukainen kohtelu on johdonmukaista, jotta energian kuluttajilla on 
aidosti yhtäläiset mahdollisuudet käytetystä energialähteestä riippumatta; 2) antaa mukautettu 
kehys uusiutuvan energian verotukseen ja 3) antaa hiilidioksidiverotusta varten kehys, jolla 
täydennetään päästökauppajärjestelmässä käyttöön otettua hiilen hintasignaalia siten, että 
näiden kahden välinen päällekkäisyys vältetään.

4. – Ehdotus koskee Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden yhteiseen toimivaltaan kuuluvaa 
aluetta, minkä vuoksi toissijaisuusperiaatetta sovelletaan. Tarkasteltavassa ehdotuksessa ei 
kuitenkaan ole toissijaisuutta koskevaa selvitystä, johon viitataan toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) 5 artiklassa. Tämän vuoksi
ei voida tutustua yksityiskohtaisesti tarkkoihin perusteluihin, joiden vuoksi yhteisön 
lainsäädäntötoimielimet katsovat, että ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen, eli 
syihin, joiden perusteella katsotaan perustelluksi, että ehdotuksessa mainitut tavoitteet 
voidaan saavuttaa paremmin yhteisön toimien avulla kuin eri jäsenvaltioiden yksittäisten 
toimien avulla. Ehdotuksessa ei myöskään esitetä laadullisia ja määrällisiä perusteita eikä 
mainita ehdotuksesta aiheutuvaa hallinnollista tai taloudellista rasitusta.

Ehdotuksessa todetaan näin ollen ainoastaan, että "energiaverodirektiivin tarkistusta ja sen 
ajoitusta on tarkasteltava EU:n energia- ja ilmastonmuutosohjelman laajemmassa 
yhteydessä", koska "EU vahvistaa parhaillaan lainsäädäntökehystä, jolla on tarkoitus 
mahdollistaa vuoden 2020 kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen". Näiden väitteiden 
perusteella ehdotuksessa päätellään, että "pyrkimys lähentää energiaverodirektiiviä näihin 
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tavoitteisiin voidaan toteuttaa ainoastaan unionin hyväksymällä säädöksellä 
energiaverodirektiivin muuttamisesta".

Talous- ja valtiovarainministeriö on lähettänyt tarkasteltavaa direktiiviehdotusta koskevan 
lausuntonsa, jossa todetaan seuraavaa:

"Toimenpiteet, joiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa tiettyihin tuoteryhmiin sovellettavia 
kansallisia verokantoja, rajoittavat valtuuksia edistää tiettyjen tuotteiden käyttöä. Ehdotukseen 
liitetyssä vaikutusten arviointia koskevassa tutkimuksessa selvitetään syitä, joiden vuoksi 
bensiinin ja dieselin kansallisten verokantojen erot aiheuttavat tiettyjä ongelmia. Arviointia ei 
ole kuitenkaan ulotettu koskemaan muita käytettyjä tuotteita kuten moottoripolttoaineita eikä 
muita tuoteryhmiä. Ilman kyseistä arviointia ei voida arvioida, onko kansallisia verokantoja 
koskeva velvoite perusteltu toissijaisuusperiaatteen näkökulmasta."

Näin ollen mainittujen puutteellisten perusteluiden vuoksi Eurooppa-asioista vastaavan 
sekavaliokunnan on vaikea tarkastella ehdotusta siitä näkökulmasta, onko se 
toissijaisuusperiaatteen vastainen EU:n toiminnan osalta.
Sekavaliokunta katsoo, että Euroopan komission on perusteltava syyt, joiden perusteella 
Euroopan unioni voi harjoittaa jaettua toimivaltaa. Koska kyseisiä perusteluja ei ole annettu, 
sekavaliokunta ei voi ilmoittaa varmasti, että aloite olisi yhdenmukainen 
toissijaisuusperiaatteen kanssa.

LOPPUHUOMAUTUS

Mainittujen seikkojen perusteella Eurooppa-asioista vastaava sekavaliokunta katsoo, 
että komission ehdotuksessa neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden verotusta 
koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY 
muuttamisesta komissio ei noudata toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan 5 artiklassa esitettyjä säädöksiä. Niissä edellytetään, 
että lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä koskeviin ehdotuksiin on 
liitettävä selvitys, jonka avulla voidaan arvioida yksityiskohtaisia tietoja, joiden 
perusteella toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamista voidaan arvioida.

Koska kyseinen asiakirja on välttämätön toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
noudattamisen arvioimisen kannalta, sen puuttuminen johtaa siihen, että 
sekavaliokunnalla ei ole syitä, joiden vuoksi se voisi arvioida, että Euroopan komissio 
noudattaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta ehdotuksessaan neuvoston 
direktiiviksi energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta 
annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta.


