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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 Maltan tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.



PE478.479v01-00 2/5 CM\886898FI.doc

FI

LIITE

MALTAN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO

Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä
finanssitransaktioverojärjestelmästä

ja direktiivin 2008/7/EY muuttamisesta (KOM(2011) 594)
–

KOM(2011) 594

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita on sovellettava, kun unionilla ja sen jäsenvaltioilla on jaettu 
toimivalta jollain tietyllä alalla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT) ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEU) mukaisesti. Muussa tapauksessa näitä ongelmia ei synny. 
Unionilla ei tietenkään ole yksinomaista toimivaltaa veroasioissa, ja (kuten komissio olettaa), on sen 
vuoksi ainoana mahdollisuutena, että unioni ja sen jäsenvaltiot yleisesti ottaen jakavat 
sisämarkkinoilla veroasioihin liittyvän toimivallan perussopimuksen mukaisesti. Tässä tulee esille 
kysymys, onko unionilla valtuudet toteuttaa verotusjärjestelmien yhdenmukaistamista koskevia 
toimenpiteitä, joita on esitetty ehdotetussa säädöksessä.

Unionin toimivalta

Ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artikla. 
113 artiklassa säädetään seuraavaa:

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.

Tässä yhteydessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa edellytetään komission 
osoittavan yksiselitteisesti, että kaikki komission ehdottomat toimenpiteet ovat tarpeellisia kyseisen 
säädöksen erityistavoitteen saavuttamiseksi – tässä tapauksessa tavoitteena on varmistaa 
sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta sekä välttää yhdenmukaistamisen avulla kilpailun 
vääristyminen. Sen vuoksi tavoite olisi saavutettava ainoastaan suhteellisilla toimenpiteillä ja 
jäsenvaltioiden erilaisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamisella. Sopimuksessa ei siten anneta 
mahdollisuutta perustaa järjestelmää, joka ylittää lainsäädännön yhdenmukaistamisen rajat ja vaikuttaa 
jäsenvaltion verotukselliseen itsemääräämisoikeuteen. Komission on myös osoitettava, että yksittäiset 
jäsenvaltiot eivät tai jäsenvaltioiden ryhmä ei pysty saavuttamaan yhteisiä tavoitteita yhtä tehokkaasti 
kuin Euroopan unionin tasolla (toissijaisuusperiaate). Lisäksi on osoitettava selvästi, että komission 
ehdottamat toimenpiteet ovat pienimmät, joita tarvitaan sisämarkkinoiden toteutusta tai toimintaa 
varten – tässä tapauksessa rahoituspalvelualalla – ja jotka eivät ylitä kyseistä tavoitetta 
(suhteellisuusperiaate). Komission on annettava perusteellinen selvitys sen toimista ja osoitettava, että 
ehdotuksen tuomat hyödyt ovat paljon suuremmat kuin sen haittapuolet.

Ehdotuksessa neuvoston direktiiviksi yhteisestä finanssitransaktioverojärjestelmästä ja direktiivin 
2008/7/EY muuttamisesta (KOM(2011) 594) ei osoiteta, miten finanssitransaktiovero voisi lisätä 
vaurautta EU:ssa, eikä siinä selvitetä, miksi jäsenvaltiot eivät pystyisi saavuttamaan samoja tavoitteita 
erikseen. Tämä viittaa siihen, ettei komissio pysty osoittamaan, että toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteita olisi noudatettu.
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Vaikka otetaan huomioon, että ehdotuksen tärkein tavoite on vahvistaa finanssipalveluiden 
sisämarkkinoita pääasiassa varmistamalla, että rahoituslaitokset osallistuvat talouskriisistä 
jäsenvaltioille aiheutuneisiin kustannuksiin, on selvää, ettei tavoitetta saavuteta useiden syiden vuoksi. 
Euroopan komissio korostaa, että direktiivin avulla taataan verojen yhdenmukaistaminen 
jäsenvaltioiden kesken ja direktiivi vaikuttaa samalla tavalla jokaiseen jäsenvaltioon. On kuitenkin 
selvää, ettei tämäkään toteudu useista syistä. On itse asiassa selvää, että ehdotuksen todellinen ja 
lopullinen tavoite on kerätä noin 60 miljoonaa euroa lisävaroja, jotka olisivat unionin käytettävissä 
hypoteettisen uuden kriisin aikana, jonka finanssiala saattaa joskus tulevaisuudessa aiheuttaa. Muihin 
komission esittämiin tavoitteisiin kuuluvat niin sanottujen rangaistusten määrääminen talouden 
toimijoille, jotka ovat vastuussa markkinoille aiheutuneista vahingoista (vaikka todellisuudessa 
rangaistukset määrättäisiin kaikille), varmistamalla, että ne osallistuvat talouskriisin kustannusten 
kattamiseen. Komission tavoitteisiin kuuluu myös talouden toimijoiden verottaminen, jotta voidaan 
pitää kurissa markkinoiden transaktiot, jotka "eivät tehosta finanssimarkkinoiden toimintaa". Lisäksi 
tavoitteena on osoittaa, että ottamalla käyttöön finanssitransaktioveron Euroopassa unioni voisi olla 
paremmassa asemassa vaatiakseen finanssitransaktioveron käyttöönottoa koko maailmassa.

Ehdotuksen katsotaan rikkovan toissijaisuusperiaatetta seuraavista syistä:

 Nykyään jotkin jäsenvaltiot ovat jo säätäneet finanssitransaktioverosta jossain muodossa. Se ei ole 
kuitenkaan koskaan haitannut muita jäsenvaltioita, jotka eivät ole halunneet säätää samanlaista 
veroa. Jäsenvaltiot voivat edelleen valita eri verokannat, kunhan ne ottavat käyttöön määrätyn 
vähimmäisverokannan. Koska muille eurooppalaisille lainkäyttöalueille ei ole aiheutunut kielteisiä 
vaikutuksia, komissiolla ei ole siksi vaadittua etuoikeutta lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi 
tässä asiassa.

 Yleisesti ottaen on todennäköistä, että jos finanssitransaktioveroa sovelletaan ainoastaan Euroopan 
unionissa, pääoma siirtyy pois Euroopasta. Tämä tarkoittaisi, että verosta saadut tulot vaikuttaisivat 
kielteisesti kaikkiin eurooppalaisiin lainkäyttöalueisiin, ellei kyse ole kansainvälisestä 
finanssitransaktioverosta, jolloin vero ei asettaisi Euroopan finanssialaa epäedulliseen asemaan. 
Mitä tulee näkemykseen, että unioni voisi vahvistaa neuvotteluasemaansa kansainvälisellä 
aloitteella, jonka se aikoo esittää tulevaisuudessa, asiantuntijoiden mukaan unioni tekisi suuren 
virheen ottamalla kyseisen veron käyttöön, jos se ei kuulu kansainväliseen finanssitransaktioveroa 
koskevaan sopimukseen. Lisäksi toimenpide ei ole kohtuullinen tavoitteeseen nähden, ja ainoastaan 
Euroopassa käytettävä finanssitransaktiovero vaikuttaisi oikeastaan mitä todennäköisimmin 
kielteisesti unionin koko finanssialaan, koska ainoastaan eurooppalaiset olisivat asettaneet veron 
eivätkä kaikki kilpailijamme ympäri maailmaa. Toistaiseksi, ja mielestämme tulevaisuudessakaan, 
kansainvälinen vero ei saa todellista tukea muilta maailman valtioilta. Tämän lisäksi on mainittava, 
että vaikka finanssiala on erittäin tärkeä Euroopan taloudelle, finanssialan koko suhteessa kunkin 
jäsenvaltion talouteen vaihtelee jäsenvaltioiden mukaan. Se tarkoittaa, että vero vaikuttaa 
jäsenvaltioihin eri tavoin ja epäsuhtaisesti. Siksi ehdotus vaikuttaisi kielteisesti kaikkiin Euroopan 
lainkäyttöalueisiin ja lisäksi se haittaisi joitakin jäsenvaltioita toisia enemmän.

 Maltan parlamentti toistaa, että jäsenvaltioiden veroasioita koskevan itsemääräämisoikeuden 
periaate on turvattava. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 113 artiklassa 
unionille annetaan toimivalta antaa 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.

Komission ehdotus kuitenkin on enemmän kuin yhdenmukaistamista. Komission tavoitteena on 
luoda uusi tulolähde, jonka avulla on tarkoitus korvata vähitellen EU:n talousarvion kansalliset 
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maksuosuudet ja pienentää kansallisiin varoihin kohdistuvaa taakkaa. Komission ehdotuksen 
sivulla 11 olevassa kappaleessa Talousarviovaikutukset todetaan seuraavaa:

EU:ssa kannettavasta finanssitransaktioverosta kertyvät tulot voidaan käyttää kokonaan 
tai osittain EU:n talousarvioon otettavina omina varoina, jotka korvaavat tietyn osan 
kansallisista talousarvioista nykyisin maksettavista omista varoista. Tämä edistäisi 
julkisen talouden vakauttamista jäsenvaltioissa. Komissio esittää erikseen tarvittavat 
täydentävät ehdotukset, joissa määritetään, kuinka finanssitransaktioverolla voitaisiin 
kartuttaa EU:n talousarviota.

Maltan parlamentti katsoo, että jokaisen jäsenvaltion toimivaltaan kuuluu valvoa maan 
hyvinvointia varmistamalla, että verotulot on jaettu asianmukaisesti. Pitkällä aikavälillä sääntöjen, 
joilla komissiolle myönnetään lisää lainsäädäntövaltaa, liian laaja soveltaminen heikentää lopulta 
kansallista itsemääräämisoikeutta. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot säilyttävät riittävän 
tulotason, jotta hallitukset pystyvät tarjoamaan hyvinvointipalvelut, joihin se sitoutunut. Toisin 
sanoen komission ehdotuksen tarkoitus ei ole sellainen lainsäädännön yhdenmukaistaminen, joka ei 
ole mahdollista, koska yksittäisten jäsenvaltioiden toiminta ei olisi riittävää, vaan tarkoituksena on 
lisätä Euroopan unionin tuloja unionin omien resurssien avulla. Samalla mikään ei estä 
jäsenvaltioita ottamasta halutessaan käyttöön veroja tai ryhtymään muihin kuin 
verotustoimenpiteisiin selviytyäkseen niiden tulevista tarpeista. Kyseisiin toimiin ei tarvitse 
välttämättä kuulua verojen määrääminen. Alan sääntely voi johtaa ja johtaakin entistä viisaampaan 
ja hallitumpaan toimintaan markkinoilla siten, että sääntelyllä vaikutetaan niihin laitoksiin ja 
transaktioihin, joita on todella valvottava. Itse asiassa kyseisistä toimista keskustellaan ja niihin on 
ryhdytty Euroopan tasolla. Sen vuoksi ei tarvita – ja komission tehtävä on todistaa toisin –
ehdotettua veroa kansallisella eikä Euroopan tasolla. Jos unionin talousarviota on kasvatettava, se 
voidaan ja se tulisi tehdä muulla kuin ehdotetulla tavalla.

 Komissio toteaa myös, että vero voi olla EU:n talousarvion tulolähde. Jäsenvaltioiden 
maksuosuudet eivät olisi kuitenkaan samansuuruiset, minkä vuoksi niiden on erittäin vaikea 
neuvotella verosta saatujen tulojen jakamisesta tasa-arvoisesti ja kohtuudenmukaisesti. Komission 
taloudellisen vakauden puolesta esittämien väitteiden ei pitäisi koskea EU:n talousarviota lainkaan.

 Komissio ei vaikuta tarkastelleen riittävästi veron vaikutusta kuluttajiin, joiden on maksettava 
finanssitransaktioveroa eläkerahastoista ja yhteissijoitusohjelmista. On muistettava, että kun 
Yhdistynyt kuningaskunta otti käyttöön eläkkeiden verotuksen, kuluttajat menettivät sijoituksiaan, 
minkä seurauksena eläkeläisten eläkerahastojen kannattavuus pieneni. 

 Ehdotuksen vaikutusten arvioinnissa annetaan kielteinen kuva kaikista ehdotuksen näkökulmista. 
On kuitenkin selvää, että komissio haluaa syyttää meneillään olevan talouskriisin lähdettä. Tämä 
johtuu myös siitä, että lopulta kuluttajat joutuvat maksamaan laskun rahoituslaitosten sijaan. 
Kaupankäyntivarastojen verotus vaikuttaa olevan oikeudenmukainen vaihtoehto myös sen vuoksi, 
että veron soveltuvuudessa investointi- ja liikepankkeihin on eroja. Koska kuluttajan on maksettava 
lopullinen hinta, kuten tässä lausunnossa selitetään, ja koska vaikutukset jäsenvaltioihin ovat 
epäsuhtaiset, jäsenvaltioiden kansalaisten on kannettava raskas taakka. Tätä seikkaa on 
tarkasteltava suhteessa mahdollisuuteen, että finanssitransaktiovero voi olla EU:n talousarvion 
tulonlähde. Tämän tapauksen ei pidä todellakaan katsoa kuuluvan niihin tilanteisiin, joissa 
tavoitteet savutetaan parhaiten Euroopan unionin tasolla.

 Ehdotuksen sivulla 9 oleva viittaus eläkerahastoihin on epäselvä ja aiheuttaa epäilyksiä siitä, eikö 
komissio sulje muista rahastoista pois eläkerahastoja, jotka on perustettu eläkesäätiön alaisuudessa. 
On myös vakavia epäilyjä siitä, tarkoittavatko viittaukset siirtokelpoisiin arvopapereihin 
kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin (yhteissijoitusyritys) ja 
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vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, jotka kuuluvat yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin 
(katso sivu 18), sitä, että muiden kuin yhteissijoitusyritysten myyntimenetelmät kuuluvat 
ehdotuksen soveltamisalaan.

 Ehdotuksessa todetaan myös, että jos vähintään yksi finanssitransaktion osapuoli on sijoittautunut 
Euroopan unioniin, finanssitransaktiovero on maksettava. Voidaan katsoa, että tämän kohdan 
perusteena on estää yrityksiä siirtymästä EU:n ulkopuolelle. Ei ole kuitenkaan selvää, onko vero 
maksettava myös, jos EU:ssa olevat henkilöt tekevät siirtoja EU:n ulkopuolelle. Tämä saa 
pohtimaan, tarkoittaako kohta, että tässä tapauksessa sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta 
(kuten arvonlisäveron yhteydessä).

 Komissio toteaa ehdotuksessaan, että nykyisessä arvolisäveroa koskevassa direktiivissä (neuvoston 
direktiivi 2006/112/EY) rahoitusliiketoimet on vapautettu verosta. Ehdotuksessa ei kuitenkaan 
mainita ehdotusta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun 
direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakuutus- ja rahoituspalvelujen kohtelun osalta. Sen lisäksi 
ehdotuksessa ei oteta huomioon, että suurimman osan luonnollisista henkilöistä (kuluttajat), jotka 
ostavat kyseisiä tuotteita osakesalkkuunsa välittäjiltä, on maksettava arvonlisävero jopa 
sijoitusneuvontapalveluista, jotka he saavat välittäjältä.

Suhteellisuus

Ehdotettu toimenpide ei ole edes suhteellisuusperiaatteen mukainen kuten perustamissopimuksissa 
edellytetään ja kuten komission olisi pitänyt osoittaa. Oletettu talouskriisistä vastuussa olevien 
laitosten ja transaktioiden asettaminen kohteeksi on pelkästään eurooppalainen verotoimenpide, joka 
vaikuttaa välittömästi jokaiseen laitokseen ja transaktioon ja samalla myös kaikenlaisiin sijoittajiin. 
Tämän lisäksi on mainittava kuten aiemminkin, että vaikka finanssiala on erittäin tärkeä Euroopan 
taloudelle, finanssialan koko suhteessa kunkin jäsenvaltion talouteen vaihtelee jäsenvaltioiden 
mukaan. Se tarkoittaa, että ehdotuksen mukaisesti vero vaikuttaa jäsenvaltioihin eri tavoin ja joissakin 
tapauksissa epäsuhtaisesti. Siksi ehdotus vaikuttaisi kielteisesti kaikkiin Euroopan lainkäyttöalueisiin 
ja lisäksi se haittaisi joitakin jäsenvaltioita toisia enemmän. Lisäksi kun toimenpide on otettu käyttöön, 
sen avulla on tarkoitus kerätä veroa, joka johtaa käytännössä siihen, että jokainen jäsenvaltio menettää 
(käytännössä) lopullisesti mahdollisuuden käyttää omaa toimivaltaansa päättääkseen verotuksesta 
tapauskohtaisesti. Asiantuntijoiden ja muiden tahojen tutkimusten mukaan on kuitenkin selvää, että on 
olemassa valtion itsemääräämisoikeutta haittaamattomia keinoja, joita ainoastaan jäsenvaltiot voivat 
panna täytäntöön ja joista voidaan päästä jopa yksimieliseen sopimukseen Euroopan tasolla. Ehdotus 
ei kuitenkaan ole tällainen keino.

Päätelmät

Koska ehdotus vaikuttaa jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen, koska ehdotetun toimenpiteen 
odotetaan aiheuttavan vakavia seurauksia etenkin talouksille, joiden finanssiala on suhteellisen suuri, 
ja koska sekä jäsenvaltioille että unionille aiheutuvat hyödyt ovat mitättömiä haittoihin verrattuna tai 
hyödyt ovat enintään spekulatiivisia tai kyseenalaisia, esitetään seuraavaa:

Maltan parlamentti on päättänyt vastustaa ehdotusta ja toimittaa tämän perustellun lausunnon 
Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
liitetyssä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 
olevassa 6 artiklassa määritellyn menettelyn mukaisesti.

joulukuu 2011

Maltan parlamentti


