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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 Kyproksen tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto 
edellä mainitusta ehdotuksesta.
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Kyproksen tasavallan edustajainhuoneen ulko- ja Eurooppa-asioiden valiokunnan 

perusteltu lausunto

Toimitettu parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja Euroopan komission 

puheenjohtajille toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta tehdyn 

pöytäkirjan N:o 2 6 artiklan mukaisesti

Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä ja 
direktiivin 2008/7/EY muuttamisesta [KΟΜ(2011)0594].

1 . Perussopimuksen ulottuvuus toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisen 

osalta

1.1. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa määrätään:

"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.

Unionin toimielimet soveltavat toissijaisuusperiaatetta toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaisesti. Kansalliset 

parlamentit valvovat toissijaisuusperiaatteen noudattamista mainitussa pöytäkirjassa 

määrätyn menettelyn mukaisesti."

1.2. Lisäksi perussopimuksen pöytäkirjan N:o 2 2 artiklan mukaan komissio kuulee laajalti eri 

tahoja ennen kuin se tekee ehdotuksen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 

säädökseksi. Kuulemisissa on tarvittaessa otettava huomioon suunniteltujen toimien 

alueellinen ja paikallinen ulottuvuus.
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1.3. Perussopimuksen pöytäkirjan N:o 2 5 artiklassa määrätään:

"Esitykset lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviksi säädöksiksi perustellaan 

toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisen kannalta. Kaikkiin esityksiin, jotka 

koskevat lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä, olisi liitettävä selvitys, jonka 

sisältämien yksityiskohtaisten tietojen perusteella toissijaisuus- ja 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, tarvittaessa myös 

alueelliseen lainsäädäntöön. Syyt, joiden perusteella todetaan, että unionin tavoite voidaan 

saavuttaa paremmin unionin tasolla, osoitetaan laadullisin ja, aina kun se on mahdollista, 

määrällisin perustein. Esityksessä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi 

otetaan huomioon, että unionille, jäsenvaltioiden hallituksille, alueellisille tai paikallisille 

viranomaisille, taloudellisille toimijoille ja kansalaisille aiheutuvan taloudellisen tai 

hallinnollisen rasituksen olisi pysyttävä mahdollisimman pienenä ja sen olisi oltava 

suhteutettu saavutettavaan tavoitteeseen".

1.4. Lopuksi, perussopimuksen 5 artiklan 3 kohdan ja 12 artiklan b kohdan nojalla kansalliset 

parlamentit huolehtivat siitä, että toissijaisuusperiaatetta noudatetaan pöytäkirjassa N:o 2 

määrättyjen menettelyjen mukaisesti, toisin sanoen menettelyn, jossa kansallinen parlamentti 

voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä 

koskeva esitys on toimitettu unionin virallisilla kielillä, antaa perustellun lausunnon.

1.5. Suuntaviivat toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta esitetään Amsterdamin 

sopimuksessa, erityisesti sen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisesta 

tehdyssä pöytäkirjassa. On pantava merkille, että kyseiset suuntaviivat ovat hyödyllinen 

väline tämän valvonnan täytäntöönpanossa.

Suuntaviivoissa viitataan erityisesti seuraaviin seikkoihin:

• Siihen, liittyykö tarkasteltavaan asiaan useisiin jäsenvaltioihin vaikuttavia näkökohtia, 

joita ei voida tyydyttävästi säännellä jäsenvaltioiden toiminnalla.

• Siihen, olisiko pelkkä jäsenvaltioiden toiminta tai EU:n toimimattomuus ristiriidassa 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen vaatimusten kanssa tai vahingoittaisiko se 

muutoin merkittävästi jäsenvaltioiden etuja.
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• Olisiko unionin tasolla toteutetusta toiminnasta selkeästi etua laajuutensa tai 

vaikutustensa vuoksi jäsenvaltioiden tasolla toteutettuun toimintaan verrattuna.

Lisäksi sen määrittämiseksi, onko unionin toiminta suhteellisuusperiaatteen mukaista, 

toiminnan on täytettävä seuraavat edellytykset:

• Sovellettavan toimenpiteen on sovelluttava hyvin toimen tavoitteen 

saavuttamiseen.

• Toimenpiteellä ei ylitetä sitä, mitä toimen tavoitteen saavuttaminen edellyttää.

Niin Amsterdamin kuin Lissabonin sopimuksen tätä koskevissa pöytäkirjoissa asetetaan 

rajoituksia EU:n toimille suhteellisuusperiaatteen soveltamisessa:

• Unionin toimien on oltava muodoltaan mahdollisimman yksinkertaisia, ja 

antaessaan lainsäädäntöä Euroopan unionin on suosittava direktiivejä asetusten 

sijaan.

• On otettava huomioon tarve vähentää hallituksiin, kansallisiin taloudellisiin 

toimijoihin ja kansalaisiin kohdistuvaa taloudellista tai hallinnollista rasitusta.

• Unionin toimissa on jätettävä mahdollisimman paljon sijaa kansalliselle 

päätöksenteolle (toissijaisuusperiaatteen soveltamisala kattaa erityisesti tämän 

kolmannen rajoituksen).

2. Ehdotus direktiiviksi yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä

2.1. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on yhteisen finanssitransaktioverojärjestelmän 

perustaminen. Hyväksyttynä direktiiviä sovellettaisiin kaikkiin finanssitransaktioihin 

edellyttäen, että vähintään yksi transaktion osapuolista on sijoittautunut EU:n jäsenvaltioon ja 

transaktion osapuolena on jäsenvaltion alueelle sijoittautunut finanssilaitos, joka toimii joko 

omaan tai toisen henkilön lukuun taikka transaktion osapuolen nimissä. Euroopan komission 

mukaan perustelut ehdotuksen laatimiselle ovat Euroopan sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan varmistaminen ja kilpailun vääristymisen välttäminen, jotta kannustimet 

verokeinotteluun ja mahdolliseen kaksinkertaiseen verotukseen tai verottamatta jättämiseen 

torjuttaisiin.

2.2. Komissio korostaa erityisesti seuraavia seikkoja ehdotuksen tavoitteina:
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• Tulojen lisääminen ja finanssialan asianmukainen osuus verotuloihin (uusien 

tulonlähteiden määrittäminen, hiljattaisen finanssikriisin kulujen kattaminen, 

mahdollisten tulevien kriisien kulujen kattaminen ja finanssipalvelujen alv:stä 

vapauttamisen vaikutusten lieventäminen). 

• Markkinoiden vakauttaminen (liiallisen riskinoton kannustimien vähentäminen, 

automatisoidun kaupankäynnin riskeihin puuttuminen).

• Sisämarkkinoiden toiminnan varmistaminen (kaksinkertaisen verotuksen ja kilpailun 

vääristymisen välttäminen).

2.3. Ehdotus kattaa rahoitusvälineet, jotka ovat vaihdantakelpoisia pääomamarkkinoilla, 

rahamarkkinavälineet (lukuun ottamatta maksuvälineitä), osuudet tai osakkeet yhteistä 

sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä (joita ovat yhteissijoitusyritykset ja vaihtoehtoiset 

sijoitusrahastot) sekä johdannaissopimukset. Lainsäädäntöehdotus kattaa myös 

kaupankäynnin pörssin ulkopuolella. Lisäksi ehdotukseen sisältyy yhdenmukaistettuja 

säännöksiä verosaatavan syntymisestä, veron perusteesta ja verokannoista. Verovelan 

katsotaan syntyvän hetkellä, jona transaktio tapahtuu.

3. Toimeenpanovalta

Kyproksen hallitus esitti valtiovarainministeriön kautta näkemyksensä edustajainhuoneen 

ulko- ja Eurooppa-asioiden valiokunnalle ehdotuksen tarkastelun yhteydessä. Se totesi 

erityisesti, että ehdotetulla verolla odotetaan olevan kielteisiä vaikutuksia niin Kyproksen kuin 

muiden EU:n jäsenvaltioiden talouteen, ja korosti, että tällainen unionin vero johtaisi 

toiminnan uudelleen sijoittumiseen ja siirtymiseen EU:n jäsenvaltioiden ulkopuolelle, jolloin 

siitä hyötyisivät muut finanssikeskukset. Tällä odotetaan olevan lisää kielteisiä vaikutuksia 

työllisyyteen, lisäarvoon, BKT:hen ja verotuloihin. Toimivaltaisen ministeriön edustajien 

mukaan tilanne olisi toinen, jos tätä veroa sovellettaisiin maailmanlaajuisesti. Lisäksi 

korostettiin, että huolimatta siitä, että ehdotuksella ei ole suoraa vaikutusta 

vakuutustoimintaan, sen vaikutukset vakuutusalaan ovat kielteisiä, koska 

finanssitransaktioilla, joita tämä koskee, on vaikutusta vakuutustuotteisiin ja se tulee olemaan 

kova isku kuluttajille.

4. Ehdotuksen kohdat, jotka eivät ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia
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4.1. Tarkasteltuaan direktiiviehdotusta edustajainhuoneen ulko- ja Eurooppa-asioiden 

valiokunta tuli siihen lopputulokseen, että ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Erityisesti valiokunta katsoi, että toimille Euroopan unionin tasolla ei ole riittäviä perusteita ja 

että toimet olisivat toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen vastaisia.

4.2. Perustelut

4.2.1. Euroopan komission asiakirjan "tiivistelmä vaikutustenarvioinnista" (Executive 

Summary of the Impact Assessment) kohdassa 7.8 todetaan uudelleensijoittautumisen 

osalta, että lisäverojen käyttöönottoon liittyy luontainen riski, että toimijat sijoittavat 

toimintonsa uudelleen pienentääkseen verotakkaa. Uudelleen sijoittaminen saattaa 

tapahtua siten, että kyseinen toiminta siirretään oikeudenkäyttöalueille, joilla niitä 

verotetaan vähemmän, tai tuotteita/tarjoajia siirretään verotuksen soveltamisalan 

ulkopuolelle samalla oikeudenkäyttöalueella. Markkinoiden/markkinatoimijoiden fyysisen 

uudelleen sijoittautumisen ja verottamattomiin tuotteisiin siirtymisen riski luonnollisesti 

vähenee sen mukaan, mitä laajemmin veroa sovelletaan ja mitä laajempi niiden 

soveltamisala on.

Edellä esitetty katkelma Euroopan komission asiakirjasta osoittaa selvästi, että näkemys, 

jonka mukaan ehdotettu sääntely olisi maailmanlaajuisesti sovellettuna tehokas, mutta vain 

EU:n alueella sovellettuna siihen liittyy ilmeinen vaara toiminnan siirtymisestä EU:n 

ulkopuolelle, on perusteltu.

4.2.2. Samassa osiossa todetaan myös seuraavaa makrotaloudellisista ja työllisyyteen 

kohdistuvista vaikutuksista:

”Mallin rajoitteena on se, että siinä otetaan huomioon ainoastaan finanssitransaktioveron 

vaikutukset yhteen rahoituslähteeseen, nimittäin osakkeiden liikkeellelaskuun. 

Velkarahoituksen kustannusvaikutuksia ei oteta huomioon. Tämän rajoituksen vuoksi 

mallissa saatetaan yliarvioida veron kielteiset vaikutukset BKT:hen. Saatavilla ei 

myöskään ole mallia, jolla arvioitaisiin ehdotuksen rakenteellisia lieventäviä 

erityispiirteitä (esim. ensimarkkinoilla suoritettavien transaktioiden jättäminen 

soveltamisalan ulkopuolelle, suurimman osan useamman kuin yhden rahoituslaitoksen 

transaktioista jättäminen veron soveltamisalan ulkopuolelle jne.) ja kanavia, joiden kautta 
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ne vaikuttavat makrotaloudellisiin muuttujiin. Ainoa sovellettavissa oleva lähestymistapa 

on siis vaikutusten ennustaminen kaikkine tällaiseen liittyvine varauksineen ja 

epävarmuuksineen.”

4.2.3. Lisäksi kappaleessa "Riskinotto ja vaikutukset käyttäytymiseen" todetaan seuraavaa:

"Vaikka taloustieteellisessä kirjallisuudessa todetaan, että finanssitransaktioveron 

vaikutukset volatiliteettiin ovat hyvin epävarmoja ja riippuvat markkinoiden rakenteesta, 

se olisi hyvin tehokas väline automatisoidun nopean pörssikaupan ja voimakkaasti 

velkaantuneiden johdannaisten hillitsemiseen."

Edellä esitetyt katkelmat osoittavat, että on epävarmaa, missä määrin yhteinen 

finanssitransaktiovero tuottaisi toivottuja tuloksia, kun tunnustetaan toisaalta se, että 

arvaamattomat tekijät voivat vaikuttaa kielteisesti kyseisiin tuloksiin, ja toisaalta se, että 

markkinoiden rakenteella on suuri merkitys. Tämän vuoksi on vaikeaa tai jopa mahdotonta 

arvioida vaikutuksia täsmällisesti. Näin ollen perussopimuksen pöytäkirjan N:o 2 5 artiklassa 

esitetyt vaatimukset eivät täyty. Artiklan mukaan selvityksessä olisi esitettävä tietoja, joiden 

perusteella voidaan arvioida esityksen rahoitusvaikutuksia ja sen vaikutuksia lainsäädäntöön, 

joka jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön. Edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaan 

syyt, joiden perusteella todetaan, että unionin tavoite voidaan saavuttaa paremmin unionin 

tasolla, on osoitettava laadullisin ja, aina kun se on mahdollista, määrällisin perustein. Tässä 

tilanteessa edustajainhuoneen ulko- ja Eurooppa-asioiden valiokunta katsoo, että varsinkaan 

määrällistä tietoa, joka osoittaisi tätä koskevan lainsäädännön tarpeen EU:n tasolla, ei ole 

riittävästi. Lisäksi lainsäädäntöehdotuksen tueksi esitetään tulosten arviointimalli, joka on 

kyseenalainen, mitä tulee kansallisiin hallituksiin, taloudellisiin toimijoihin ja kansalaisiin 

kohdistuvaan mahdollisimman pieneen ja tavoitteeseen suhteutettuun taakkaan sellaisena kuin 

se esitetään pöytäkirjan N:o 2 5 artiklassa. Pöytäkirjassa N:o 2 esitetty selkeä sääntö, jonka 

mukaan päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä EU:n kansalaisia, edellyttää, että 

tarpeesta säätää asiasta EU:n tasolla on esitettävä selkeät ja yksityiskohtaiset perustelut.
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4.2.4. Lisäksi Euroopan komission esittämän direktiiviehdotuksen oikeusperusta on 

kiistanalainen. Kuten edellä todetaan, oikeusperustaksi esitetään SEUT 113 artiklaa, jossa 

viitataan lainsäädännön yhdenmukaistamiseen sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi 

ja kilpailun vääristymisen välttämiseksi. Tämä ei kuitenkaan vaikuta olevan ehdotuksen 

ensisijainen tavoite. Kuten edellä on esitetty, EU on asettanut ehdotuksen tavoitteiksi 

seuraavat asiat:

• Tulojen lisääminen ja finanssialan asianmukainen osuus verotuloihin (uusien 

tulonlähteiden määrittäminen, hiljattaisen finanssikriisin kulujen kattaminen, 

mahdollisten tulevien kriisien kulujen kattaminen ja finanssipalvelujen alv:stä 

vapauttamisen vaikutusten lieventäminen). 

• Markkinoiden vakauttaminen (liiallisen riskinoton kannustimien vähentäminen, 

automatisoidun kaupankäynnin riskeihin puuttuminen).

• Sisämarkkinoiden toiminnan varmistaminen (kaksinkertaisen verotuksen ja kilpailun 

vääristymisen välttäminen).

Ottaen huomioon edellä esitetyn sekä perusteluissa esitetyt EU:n viitteet vaikuttaa siltä, ettei 

ehdotuksen ensisijainen tavoite ole sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan 

varmistaminen. Näin ollen ehdotuksen oikeusperusta (SEUT 113 artikla) on kyseenalainen. 

Tämän osalta käy ilmi, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan EU:n toimen 

osoittautuessa sellaiseksi, että sillä on enemmän kuin yksi tarkoitus, on käytettävä yhtä 

oikeudellista perustaa (jota toimen määräävä tarkoitus tai tekijä edellyttää)1. Tässä 

tapauksessa vaikka viitataan artiklaan sisämarkkinoiden osalta, ehdotuksella on selvästi 

ensisijaisesti muita tarkoituksia, joille ei ole tällä hetkellä oikeusperustaa2.

4.2.5. Ehdotuksen muut tavoitteet (kaksinkertaisen verotuksen, verottamatta jättämisen tai 

kilpailun vääristymisen välttäminen, sen varmistaminen, että rahoituslaitokset osallistuvat 

kohtuullisella osuudella viimeisimmän kriisin kustannusten kattamiseen, finanssialan alv:stä 

vapauttamisen lieventäminen) ovat tavoitteita, joista voidaan riittävällä tavalla säätää 

kansallisella tasolla jäsenvaltioiden toimesta, ja ne kuuluvat niiden taloudellisen 

itsemääräämisoikeuden piiriin. Vaikka kyseiseen asiaan saattaa liittyä ylikansallisia 

näkökohtia, tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö niitä voitaisi tarvittaessa tarkastella 

                                               
1 Asia C-155/07, Euroopan parlamentti vs. neuvosto, 35 kohta.
2 Ks. edellä, 36 ja 37 kohta.
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kansallisella tasolla joko asianmukaisen lainsäädännön tai sopimusten kautta. Edellä esitetty 

EU:n tason lainsäädännön epätarkka ja epävarma vaikutustenarviointi vahvistaa tätä käsitystä. 

Ei ole riittävällä tavalla osoitettu, että unionin tasolla toteutetusta toiminnasta olisi selkeästi 

laajuutensa tai vaikutustensa vuoksi jäsenvaltioiden tasolla toteutettuun toimintaan verrattuna.

4.3. Edellä esitetyn perusteella edustajainhuoneen ulko- ja Eurooppa-asioiden valiokunta 
katsoo, että nyt tarkasteltavana oleva ehdotus direktiiviksi ei ole toissijaisuusperiaatteen 
mukainen eikä täytä riittävällä tavalla EU:n lainsäädäntötoimen perusteluja koskevia 
vaatimuksia.


