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EUROOPAN UNIONIN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
322 artiklan 2 kohdan, 

ottaa huomioon 14 päivänä maaliskuuta 2022 hyväksytyn komission ehdotuksen 
neuvoston asetukseksi päästökauppajärjestelmään, hiilirajamekanismiin ja voittojen 
uudelleenkohdentamiseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa 
sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä1, 

ottaa huomioon neuvoston esittämän lausuntopyynnön, jonka 
tilintarkastustuomioistuin vastaanotti 30 päivänä maaliskuuta 2022, 

ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä ja päätöksen 
2014/335/EU, Euratom kumoamisesta 14 päivänä joulukuuta 2020 annetun neuvoston 
päätöksen (EU, Euratom) 2020/20532, 

ottaa huomioon perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön 
asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen 
saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 609/20143, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 5 päivänä huhtikuuta 2022 
annetulla asetuksella (EU, Euratom) 2022/6154, 

ottaa huomioon kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien 
varojen laskennasta, kyseisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista 
menetelmistä ja menettelyistä, käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 
sekä bruttokansantuloon perustuvien omien varojen tietyistä näkökohdista 30 päivänä 
huhtikuuta 2021 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2021/7705, 

1 COM(2022) 101 final, 2022/0071 (NLE), annettu 14.3.2022. 

2 EUVL L 424, 15.12.2020, s. 1. 

3 EUVL L 168, 7.6.2014, s. 39. 

4 EUVL L 115, 13.4.2022, s. 51. 

5 EUVL L 165, 11.5.2021, s. 15. 
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ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aiemmat lausunnot6 EU:n 
omien varojen järjestelmästä, varsinkin lausunnot 5/2018 ja 2/2021, 

sekä katsoo seuraavaa: 

1) Komission pohdinta-asiakirjassa EU:n rahoituksen tulevaisuudesta7 korostettiin,
että nykyinen rahoitusmalli on liian monimutkainen, läpinäkymätön ja täynnä
monimutkaisia oikaisumekanismeja ja että tulevaisuudessa järjestelmän olisi
oltava yksinkertainen, oikeudenmukainen ja läpinäkyvä.

2) Euroopan parlamentin maaliskuussa 2018 antamassa päätöslauselmassa EU:n
omien varojen järjestelmän uudistamisesta tuotiin esille puutteita tavassa, jolla
EU:n talousarvio rahoitetaan, ja vaadittiin kauaskantoisia uudistuksia. Lisäksi
päätöslauselmassa kehotettiin erityisesti ottamaan käyttöön uudet, erilaiset
omien varojen luokat ja lakkauttamaan kaikki oikaisut8,

ON ANTANUT SEURAAVAN LAUSUNNON: 

6 Lausunnot 2/2021 (EUVL C 402I, 5.10.2021, s. 1), 11/2020 (EUVL C 26, 22.1.2021, s. 1), 
5/2018 (EUVL C 431, 29.11.2018, s. 1), 7/2015 (EUVL C 5, 8.1.2016, s. 1), 7/2014 
(EUVL C 459, 19.12.2014, s. 1), 2/2012 (EUVL C 112, 18.4.2012, s. 1), 2/2008 (EUVL C 192, 
29.7.2008, s. 1), 2/2006 (EUVL C 203, 25.8.2006, s. 50), 4/2005 (EUVL C 167, 7.7.2005, s. 1) 
ja 7/2003 (EUVL C 318, 30.12.2003, s. 1), 

7 COM(2017) 358 final, annettu 28.6.2017. 

8 Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14. maaliskuuta 2018, Euroopan unionin 
omien varojen järjestelmän uudistamisesta (2017/2053(INI)). 
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Johdanto 
01 Next Generation EU on unionin tilapäisrahasto, jonka tarkoituksena on tukea
jäsenvaltioita covid-19-pandemian sosioekonomisten vaikutusten vähentämisessä ja 
palaamisessa kohti kestävää kasvua. Next Generation EU -välineestä myönnetään 
pääomamarkkinoilta hankittua rahoitusta enimmillään 750 miljardia euroa. 
Jäsenvaltioille myönnetään Next Generation EU -välineen puitteissa rahoitustukea, jota 
niiden ei tarvitse maksaa takaisin. EU puolestaan tarvitsee riittävästi tuloja voidakseen 
maksaa tukeen liittyvät määrät takaisin. Takaisinmaksujen on määrä jatkua 
vuoden 2058 loppuun saakka9. 

02 Osana vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä tehtyä
toimielinten välistä sopimusta10 Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat 
etenemissuunnitelmasta, jolla pyritään ottamaan käyttöön riittävät uudet omat varat, 
jotta voidaan kattaa Next Generation EU -välineen takaisinmaksuihin liittyviä 
odotettuja menoja vastaava määrä. Etenemissuunnitelman puitteissa komissio 
ehdottaa viidenlaisia uusia omia varoja – kolmea vuodelle 2021 ja kahta 
vuodelle 2024 – ja niiden ottamista vastaavasti käyttöön varainhoitovuosina 2023 
ja 2026. 

03 Komissio ehdotti 22. joulukuuta 2021 omia varoja koskevan päätöksen
muuttamista11 siten, että siinä otetaan asteittain käyttöön kolme uutta omien varojen 
luokkaa vuodesta 2023 alkaen: ensimmäinen perustuu tarkistettuun EU:n 
päästökauppajärjestelmään, toinen hiilirajamekanismiin ja kolmas osuuteen 
suurimpien ja kannattavimpien monikansallisten yritysten jäännösvoitoista, jotka 
kohdennetaan jäsenvaltioille. Kyseistä ehdotusta ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty. 

9 Neuvoston asetus (EU) 2020/2094, annettu 14 päivänä joulukuuta 2020, Euroopan unionin 
elpymisvälineen perustamisesta covid-19-kriisin jälkeisen elpymisen tukemiseksi 
(EUVL L 433I, 22.12.2020, s. 23). 

10 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen 
toimielinten sopimus, tehty 16 päivänä joulukuuta 2020, talousarviota koskevasta 
kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista 
omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen 
käyttöönottamiseksi (EUVL L 433I, 22.12.2020, s. 28). 

11 Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun 
päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 muuttamisesta, COM(2021) 570 final 2021/0430 
(CNS). 
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Samalla komissio sitoutui ehdottamaan vuoden 2022 alkupuoliskolla uusia sääntöjä 
uusien omien varojen asettamiseksi käyttöön. 

04 Komissio antoi 14. maaliskuuta 2022 neuvostolle ehdotuksen asetukseksi

päästökauppajärjestelmään, hiilirajamekanismiin ja voittojen 
uudelleenkohdentamiseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa 
sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi 
toteutettavista toimenpiteistä (jäljempänä ’ehdotus’). Neuvosto pyysi 
30. maaliskuuta 2022 tilintarkastustuomioistuimelta lausuntoa komission 
ehdotuksesta. 

Uudet omat varat, joilla on tarkoitus rahoittaa Next 
Generation 
EU -välinettä 

Tarkistettuun EU:n päästökauppajärjestelmään perustuvat omat varat 

05 EU:n päästökauppajärjestelmä muodostaa EU:n hiilimarkkinat, joiden kautta

yritykset ostavat tai saavat päästöoikeuksia. Komissio ehdottaa, että 25 prosenttia siitä 
osasta päästöoikeustuloja, joka otettaisiin huomioon omien varojen järjestelmässä, 
ohjataan EU:n talousarvioon. Niihin sisältyisivät tulot nykyisestä kiinteiden laitosten 
ja ilmailun päästökauppajärjestelmästä, jonka osalta huutokaupattaisiin lisää 
päästöoikeuksia. Lisäksi päästökauppajärjestelmää laajennettaisiin koskemaan 
meriliikennettä ja erillinen, tieliikennettä ja rakennuksia koskeva 
päästökauppajärjestelmä otettaisiin käyttöön. 

06 Komissio ehdotti lisäksi, että omia varoja koskevaan päätökseen (ks. kohta 03)

otetaan väliaikainen yhteisvastuumekanismi. Mekanismilla otetaan käyttöön 
enimmäisrahoitusosuus pienituloisten ja hiili-intensiivisten jäsenvaltioiden osalta ja 
vähimmäisrahoitusosuus tyypillisesti korkeamman tulotason ja vähähiilisten 
jäsenvaltioiden osalta. Komissio arvioi, että päästökauppajärjestelmään perustuvista 
omista varoista saadaan vuosittain keskimäärin 12 miljardia euroa EU:n talousarvioon, 
joka kattaa vuodet 2026–2030. 
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Hiilirajamekanismiin perustuvat uudet omat varat 

07 Hiilirajamekanismi (CBAM) asettaa hiilen hinnan EU:hun suuntautuvalle tuonnille,
jonka tuotanto aiheuttaa päästöjä. Hinta vastaa summaa, joka olisi maksettu, jos 
tavarat olisi tuotettu sisämarkkinoilla. Hiilirajamekanismin hyväksymisestä 
keskustellaan parhaillaan lainsäädäntömenettelyssä12. 

08 Tuojien on ostettava CBAM-todistus voidakseen tuoda tällaisia tuotteita EU:hun.
Todistusten hinta lasketaan päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien viikoittaisen 
keskimääräisen huutokauppahinnan perusteella, ja hinta ilmaistaan euroina 
hiilidioksidipäästötonnia kohden. Komissio ehdottaa, että 75 prosenttia jäsenvaltioiden 
hiilirajamekanismin mukaisesti keräämistä tuloista otetaan EU:n talousarvioon. 
Mekanismin odotetaan alkavan tuottaa tuloja EU:n talousarvioon vuosiksi 2023–2025 
suunnitellun siirtymäkauden jälkeen. On arvioitu, että mekanismista saadaan 
vuosittain keskimäärin 1 miljardia euroa EU:n talousarvioon vuosina 2026–2030. 

Omat varat, jotka perustuvat jäsenvaltioille kohdennettuun osuuteen 
suurimpien ja kannattavimpien monikansallisten yritysten 
jäännösvoitoista 

09 Komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot suorittavat EU:n talousarvioon kansallisen
rahoitusosuuden, joka perustuu niille kohdennettuun osuuteen suurimpien ja 
kannattavimpien monikansallisten yritysten jäännösvoitoista. Jäsenvaltiot ovat 
oikeutettuja saamaan osan uudelleenkohdennetuista voitoista, jotka liittyvät niiden 
lainkäyttöalueella käytettäviin tai kulutettaviin, monikansallisten yritysten tarjoamiin 
tavaroihin tai palveluihin. 

10 Nämä omat varat perustuvat kansainvälisen verokehyksen uudistukseen, jonka
hyväksyivät lokakuussa 2021 veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskevan 
OECD:n ja G20-maiden osallistavan kehyksen yli 130 jäsentä. Tämän sopimuksen 
ensimmäisen pilarin tavoitteena on antaa osallistujamaille mahdollisuus verottaa osaa 
maailman suurimpien monikansallisten yritysten jäännösvoitoista. Ehdotuksesta 
keskustellaan parhaillaan kansainvälisesti. Näin ollen komissio ei ole vielä hyväksynyt 
ehdotusta alakohtaiseksi lainsäädännöksi. 

12 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismin 
perustamisesta, COM(2021) 564 final 2021/0214(COD). 
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11 Omia varoja koskevan ehdotuksen mukaisesti jäsenvaltiot maksaisivat EU:n 
talousarvioon 15 prosenttia osuudesta, joka monikansallisten yritysten verotettavasta 
voitosta osoitetaan jäsenvaltioille. Näiden omien varojen arvioidaan tuottavan EU:n 
talousarvioon 2,5–4 miljardin euron tulot vuodessa. 

Omien varojen käyttöön asettaminen 

12 Omien varojen käyttöön asettamista koskevat asetukset, jotka täydentävät omia 
varoja koskevaa päätöstä, ovat EU:n rahoitusjärjestelmän peruspilareita. Niillä 
vahvistetaan menettelyt ja määräajat omien varojen asettamiseksi komission käyttöön 
seuraavasti: 

o Asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014 koskee perinteisiä omia varoja sekä 
arvonlisäveroon (ALV) ja bruttokansantuloon (BKTL) perustuvia omia varoja. 

o Asetus (EU, Euratom) 2021/770 kattaa kierrättämättömään 
muovipakkausjätteeseen perustuvat uudet omat varat. 

13 Jos kohdissa 05–11 esitetyt muutosehdotukset omia varoja koskevaan 
päätökseen hyväksytään, EU:n rahoitusjärjestelmään lisätään kolme uusien omien 
varojen lähdettä. Niistä käydään parhaillaan lainsäädäntökeskustelua, mutta komissio 
on jo tässä vaiheessa antanut ehdotuksen asetuksesta, joka koskee uusien omien 
varojen käyttöön asettamista (ks. kohta 04). Seuraavassa esitetään 
tilintarkastustuomioistuimen lausunto ehdotuksesta. 

Ehdotus 

14 Komission mukaan ehdotuksessa otetaan käyttöön käytännön järjestelyjä, jotka 
koskevat muutetussa omia varoja koskevassa päätöksessä ehdotettuja uusia omia 
varoja. Näitä järjestelyjä ovat muun muassa valvonta-, seuranta- ja 
tarkistustoimenpiteet. Ehdotuksen rakenteessa heijastetaan tai toistetaan säännöksiä, 
jotka sisältyvät omien varojen käyttöön asettamisesta annettuihin asetuksiin (EU, 
Euratom) N:o 609/2014 ja (EU, Euratom) 2021/770. Säännökset koskevat asiakirjojen 
säilyttämistä, hallinnollista yhteistyötä, omien varojen kirjanpitoa, kassanhallintaa ja 
tileihin kirjaamista sekä käteisvarojen hoitoa. 
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15 Ehdotuksessa määritetään säännöt, jotka koskevat kolmen uuden omien varojen 
lähteen käyttöön asettamista. Ehdotus sisältää myös säännöksiä, jotka koskevat 
varauman asettamista maksuille, tarkastusmenettelyjä ja myöhässä käyttöön 
asetetuista omista varoista perittävää korkoa. 

16 Komissio toistaa ehdotuksessa, että kaikkien omien varojen käyttöön asettamista 
koskevat säännökset olisi yhdistettävä heti, kun tästä ehdotuksesta on päästy 
sopimukseen. Näin voidaan välttää se, että voimassa olisi useita rinnakkaisia asetuksia 
(asetukset (EU, Euratom) N:o 609/2014 ja (EU, Euratom) 2021/770 sekä tämän 
ehdotuksen mukainen asetus). Näin varmistettaisiin myös oikeudellinen 
johdonmukaisuus EU:n paremman sääntelyn agendan13 mukaisesti. 

                                                    
13 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Parempaa sääntelyä: yhteistyöllä parempaa 
lainsäädäntöä, COM(2021) 219 final, 29.4.2021. 
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Huomautukset 

Yleiset huomautukset 

17 Alakohtaista lainsäädäntöä, joka koskee ehdotuksessa tarkoitettuja uusia omia 
varoja, ei ole vielä hyväksytty. Ainoa poikkeus tästä on ehdotettujen 
päästökauppajärjestelmään perustuvien omien varojen keskeinen osa. 
Lainsäädäntöprosessia, jonka tarkoituksena on laajentaa päästökauppajärjestelmä 
kattamaan meri- ja maantieliikenteen sekä rakennusten päästöt ja hyväksyä 
hiilirajamekanismi, ei ole vielä saatu päätökseen. Myöskään perustaa, jonka mukaisesti 
jäsenvaltioille kohdennettavat suurimpien ja kannattavimpien monikansallisten 
yritysten jäännösvoitot lasketaan, ei ole vielä vahvistettu. Monenvälinen yleissopimus, 
joka on laadittu veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskevassa Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ja G20-maiden osallistavassa kehyksessä14, 
on parhaillaan täytäntöönpantavana. Komissio on näin ollen ilmoittanut esittävänsä 
ehdotuksen neuvoston direktiiviksi vuoden 2022 aikana. 

18 Tämän vuoksi komissio ei ole vielä ottanut käyttöön sisäisiä menettelyjä 
ehdotettujen uusien omien varojen hallinnointia varten. Sisäisiin menettelyihin 
kuuluvat tulojen laskenta-, toteamis- ja perintämenettelyt. Tällaisten prosessien 
toimintaa koskevien tietojen puute rajoittaa tämän lausunnon kattamaa alaa. 

19 Tilintarkastustuomioistuin on aiemmin raportoinut, että omien varojen 
järjestelmä on monimutkainen eikä se ole riittävän avoin15. Koska komissio on 
ehdottanut omia varoja koskevaan päätökseen muutosta, jolla lisätään kolme uusien 
omien varojen lähdettä, ehdotuksessa otetaan käyttöön erityiset säännöt ja 
menetelmät niiden käyttöön asettamiseksi. Nämä säännöt ja menetelmät eroavat 
olemassa oleviin omiin varoihin sovellettavista säännöistä ja menetelmistä (ks. 
kohdat 21–38). Tästä syystä tilintarkastustuomioistuin katsoo, että EU:n 
rahoitusjärjestelmä pysyy edelleen monimutkaisena. 

                                                    
14 Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the 

Digitalisation of the Economy, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, 
8. lokakuuta 2021. 

15 Tilintarkastustuomioistuin on ilmaissut lausunnoissa 2/2012 ja 2/2006 kantavansa huolta 
siitä, että EU:n talousarvion rahoitukseen tarkoitettu nykyinen omien varojen järjestelmä ja 
aiemmat järjestelmät ovat monimutkaisia eivätkä riittävän avoimia. 
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Erityiset huomautukset 

20 Edellä esiin tuotujen seikkojen lisäksi tilintarkastustuomioistun esittää erityisiä 
huomautuksia seuraavista ehdotuksen luvuista (asiaankuuluviin säännöksiin viitaten): 

a) yleiset säännökset (ehdotetut 1–4 artikla) 

b) omien varojen kirjanpito (ehdotetut 5 ja 6 artikla) 

c) omien varojen laskenta (ehdotetut 7–9 artikla) 

d) omien varojen käyttöön asettaminen (ehdotetut 10–17 artikla) 

e) varauman kohteena oleva maksu ja tarkistusmenettely (ehdotetut 18 ja 19 artikla) 

f) loppusäännökset (ehdotetut 21 ja 22 artikla). 

Yleiset säännökset 

21 Komissio ehdottaa, että todentavien asiakirjojen säilyttämisajan olisi oltava 
kolme vuotta päästökauppajärjestelmään perustuvien omien varojen osalta ja viisi 
vuotta hiilirajamekanismiin ja voittojen uudelleenkohdentamiseen perustuvien omien 
varojen osalta16. Muille olemassa oleville omille varoille on jo erilaisia asiakirjojen 
säilyttämisaikoja: kolme vuotta perinteisten omien varojen, neljä vuotta ALV- ja BKTL-
perusteisten omien varojen ja viisi vuotta kierrättämättömään 
muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen osalta. Vaikka 
tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että todentavien asiakirjojen ehdotetut 
säilyttämisajat vaihtelevat, tilintarkastustuomioistuin suhtautuu kuitenkin myönteisesti 
siihen, että ne ovat yhdenmukaisia kunkin omien varojen lähteen korjaamiselle 
asetetun määräajan kanssa (ks. kohta 32). 

                                                    
16 Ehdotuksen 2 artikla. 
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Omien varojen kirjanpito 

22 Omien varojen tileihin kirjaamisen osalta ehdotuksessa vahvistetaan eri 
viitevuodet, joita käytetään laskettaessa kuhunkin talousarvioon maksettavia 
rahoitusosuuksia (ks. kuva 1). Viitevuosi on 

o varainhoitovuosi, kun kyseessä ovat päästökauppajärjestelmään perustuvat omat 
varat17  

o varainhoitovuotta edeltävä toinen vuosi hiilirajamekanismiin perustuvien omien 
varojen osalta18 

o varainhoitovuotta edeltävä kolmas vuosi, kun kyseessä ovat voittojen 
uudelleenkohdentamiseen perustuvat omat varat19. 

Kuva 1 – Omien varojen eri lähteiden laskentajakso 

 
* Päästökauppajärjestelmän rahoitusosuudet perustuvat lopullisiin lukuihin, mutta väliaikaisen 
yhteisvastuumekanismin mukautukset (ks. kohta 06) perustuvat ennusteisiin. 

Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavan aineiston perusteella: neuvoston asetus (EU, 
Euratom) 2021/770, neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014 sekä komission ehdotus. 

                                                    
17 Ehdotuksen 5 artiklan 3 kohta ja 7 artiklan 1 kohta. 

18 Ehdotuksen 5 artiklan 4 kohta ja 8 artikla. 

19 Ehdotuksen 5 artiklan 5 kohta ja 9 artikla. 

Vuosi N-3 N-2 N-1 N N+1

Uudelleenkohdennetut 
voitot CBAM

ALV

BKTL

Kierrättämätön muovijäte

Vuoden N 
rahoitusosuuden 

laskennan perustana 
käytettävä ajanjakso

Lopullisiin lukuihin
perustuva vuoden N 
rahoitusosuus

Ennusteisiin perustuva 
vuoden N rahoitusosuus, 
jota oikaistaan 
seuraavina vuosina

TA
LO

U
SA

RV
IO

Perinteiset 
omat varat

Päästökauppa-
järjestelmä*
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23 Vaikka päästökauppajärjestelmään perustuvien omien varojen osalta ehdotettu 
lähestymistapa on samanlainen kuin perinteisten omien varojen tapauksessa, 
ehdotettu hiilirajamekanismiin ja voittojen uudelleenkohdentamiseen perustuvia omia 
varoja koskeva lähestymistapa erottaa kansallisten rahoitusosuuksien laskennan 
viitevuoden siitä vuodesta, jona varoja tarvitaan EU:n talousarviossa. Tämä tarkoittaa, 
että jäsenvaltioiden EU:n talousarvioon suorittamat maksuosuudet eivät liity 
viitevuoteen, jonka aikana menot on rahoitettava. 

24 Hiilirajamekanismiin ja voittojen uudelleenkohdentamiseen perustuviin omiin 
varoihin sovellettava lähestymistapa poikkeaa olemassa olevista lähestymistavoista, 
joita käytetään tällä hetkellä käytössä oleviin omiin varoihin ja ehdotettuihin 
päästökauppajärjestelmään perustuviin omiin varoihin. BKTL- ja ALV-perusteiset ja 
kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvat omat varat budjetoidaan 
varainhoitovuoden määriä koskevien ennusteiden perusteella. Ne vahvistetaan 
etukäteen ja niitä mukautetaan seuraavina vuosina (saldoja ja saldojen oikaisua 
koskevan mekanismin avulla). Tilintarkastustuomioistuin tunnustaa kuitenkin, että 
ehdotettu menetelmä, joka koskee hiilirajamekanismiin ja voittojen uudelleenjakoon 
perustuvia omia varoja, lisää ennustettavuutta. Tämä voi myös vähentää omien 
varojen hallinnointiin liittyvää hallinnollista taakkaa, koska saldomenettelyä ei tarvita 
tulevina vuosina. 

Omien varojen laskenta 

25 Ehdotetut menetelmät, jotka koskevat kolmen uuden omien varojen lähteen 
laskentaa20, riippuvat suuresti siitä, että komission ehdotus omia varoja koskevan 
päätöksen muuttamisesta hyväksytään, siitä, että lainsäädäntökeskustelun kohteena 
oleva tai vielä ehdotettava alakohtainen lainsäädäntö hyväksytään, sekä siitä, että 
kehitetään menettelyt omien varojen hallinnoimiseksi (ks. kohdat 17 ja 18). Näin ollen 
tilintarkastustuomioistuin ei voi arvioida kattavasti näiden uusien tulonlähteiden 
laskentaa varten ehdotettuja säännöksiä. 

                                                    
20 Ehdotuksen 7–9 artikla. 
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Omien varojen käyttöön asettaminen 
Omien varojen käyttöön asettamista koskeva aikataulu 

26 Komissio ehdottaa, että kaikki uudet omat varat asetetaan käyttöön kuukauden 
ensimmäisenä arkipäivänä seuraavasti: 

o Päästökauppajärjestelmään perustuvat omat varat asetetaan käyttöön maksun 
vahvistamiskuukautta seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä21. 

o Voittojen uudelleenkohdentamiseen perustuvat omat varat asetetaan käyttöön 
kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä (määrät ovat yksi kahdestoistaosa 
määrästä, joka sisältyy jäsenvaltioiden edeltävänä vuonna lähettämään 
vuotuiseen selvitykseen)22. 

o Hiilirajamekanismiin perustuvien omien varojen osalta varat asetetaan käyttöön 
vuosittain helmikuun ensimmäisenä arkipäivänä23. 

27 Myös olemassa olevat omat varat asetetaan käyttöön kunkin kuukauden 
ensimmäisenä arkipäivänä (lukuun ottamatta perinteisiä omia varoja, jotka asetetaan 
käyttöön maksun vahvistamiskuukautta seuraavan toisen kuukauden 19:nnen päivän 
jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä). Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu 
myönteisesti omien varojen käyttöönasettamisaikataulun mukauttamiseen. 

Saldomenettely, oikaisut ja mukautukset 

28 Ehdotukseen sisältyy mukautusten kokonaismäärää24 koskeva saldomenettely 
päästökauppajärjestelmään perustuvien omien varojen25 osalta. Tämän menettelyn 
tarkoituksena on ottaa huomioon viimeisimmät BKTL- ja päästökauppajärjestelmän 
tiedot, jotta jäsenvaltioiden tiettynä vuonna suorittamia maksuosuuksia voidaan 
mukauttaa seuraavina vuosina. Komissio ilmoittaisi saldomenettelyn tuloksista 
jäsenvaltioille 1. helmikuuta mennessä, ja kukin jäsenvaltio kirjaisi siitä johtuvan 
nettomäärän seuraavan vuoden maaliskuun ensimmäisenä arkipäivänä. 

                                                    
21 Ehdotuksen 11 artikla. 

22 Ehdotuksen 15 artikla. 

23 Ehdotuksen 13 artikla. 

24 Ehdotuksen 7 artiklan 4 kohta. 

25 Ehdotuksen 12 artikla. 
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29 Ehdotuksessa vahvistetaan myös säännöksiä hiilirajamekanismiin26 ja voittojen 
uudelleenkohdentamiseen perustuvien omien varojen27 oikaisemisesta ja 
mukauttamisesta. Nämä oikaisut ja mukautukset muuttavat tiettynä vuonna 
suoritettuja maksuosuuksia, ja ne kirjataan seuraavan vuoden selvitykseen. 
Hiilirajamekanismiin perustuvien omien varojen osalta jäsenvaltiot asettavat kyseisten 
mukautusten määrät käyttöön helmikuun ensimmäisenä arkipäivänä sitä vuotta 
seuraavana vuonna, jona kukin jäsenvaltio on lähettänyt vuotuisen selvityksensä. 
Voittojen uudelleenkohdentamiseen perustuvien omien varojen osalta mukautukset 
asetettaisiin käyttöön kahdestoistaosina kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä 
sitä vuotta seuraavana vuonna, jona kukin jäsenvaltio on lähettänyt vuotuisen 
selvityksensä. Ehdotetussa säännöksessä ei mainita, milloin komission olisi ilmoitettava 
jäsenvaltioille näistä oikaisuista ja mukautuksista, jotta ne voitaisiin tarvittaessa 
sisällyttää seuraavaan vuotuiseen selvitykseen. Määräajan asettaminen parantaisi 
entisestään ennustettavuutta jäsenvaltioiden kannalta. 

30 Ehdotetut menettelyt eroavat joiltakin osin olemassa oleviin omiin varoihin 
sovellettavista menettelyistä. ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen osalta komissio 
ilmoittaa 1. helmikuuta mennessä saldomenettelyn tulokset, joihin sisältyy joitakin 
oikaisuja. Kukin jäsenvaltio kirjaa nettomäärän kirjanpitoon seuraavan vuoden 
maaliskuun ensimmäisenä arkipäivänä. Kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen 
perustuvien omien varojen määrät asetetaan käyttöön saman vuoden kesäkuun 
ensimmäisenä arkipäivänä. 

31 Tilintarkastustuomioistuin myöntää, että ennusteiden saldot sekä kerättyjen 
tulojen oikaisut ja mukautukset saattavat noudattaa erilaisia sääntöjä, mutta niillä 
kaikilla on tavoitteena tarkistaa aiempina vuosina käyttöön asetettujen omien varojen 
määrät. Tilintarkastustuomioistuin katsoo siksi, että yhdenmukaistaminen on tarpeen 
monimutkaisuuden vähentämiseksi. 

Korjauksille asetettu määräaika 

32 Komissio ehdottaa, että päästökauppajärjestelmään perustuvia omia varoja ei 
enää muuteta kyseistä vuotta seuraavan kolmannen vuoden joulukuun 31. päivän 
jälkeen28. Tämä on sama määräaika kuin perinteisten omien varojen tapauksessa. 

                                                    
26 Ehdotuksen 14 artikla. 

27 Ehdotuksen 16 artikla. 

28 Ehdotuksen 6 artikla. 
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Hiilirajamekanismiin ja voittojen uudelleenkohdentamiseen perustuvien omien varojen 
osalta muutosten ehdotettu määräaika on viidennen vuoden heinäkuun 31. päivä29. 
Taulukossa 1 tilintarkastustuomioistuin vertailee ehdotettujen ja olemassa olevien 
omien varojen oikaisun määräaikoja. Kullakin omien varojen lähteellä on eri 
määräaika, jonka jälkeen mahdollisia muutoksia ei voida enää ottaa huomioon omia 
varoja määritettäessä. Vaikka näitä eroja voidaan jossain määrin perustella kunkin 
omien varojen lähteen erityispiirteillä, tilintarkastustuomioistuin katsoo, että 
oikaisujen tekemiselle asetettuja määräaikoja voitaisiin kuitenkin mukauttaa 
paremmin. 

Taulukko 1 – Omien varojen eri lähteiden oikaisuille asetettu määräaika 
(vanhentumisaika) 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavan aineiston perusteella: neuvoston asetus (EU, 
Euratom) 2021/770, neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/1989, neuvoston asetus (EU, Euratom) 
N:o 609/2014 sekä komission ehdotus. 

                                                    
29 Ehdotuksen 14 artiklan 3 kohta ja 16 artiklan 3 kohta. 

Omien varojen
laji Oikeusperusta

Oikaisuille asetettu
määräaika

Kierrättämättömään 
muovipakkausjätteeseen 

perustuvat omat varat

Alv-perusteiset omat varat

Perinteiset omat varat

BKTL:oon perustuvat omat varat

Päästökauppajärjestelmään 
perustuvat omat varat

Hiilirajamekanismiin perustuvat 
omat varat

Voittojen 
uudelleenkohdentamiseen 

perustuvat omat varat

Asetus (EU, Euratom) 
2021/770

Asetus (ETY, Euratom) 
N:o 1553/1989

Asetus (EU, Euratom) 
N:o 609/2014

Asetus (EU) 
N:o 609/2014

Ehdotus (6 artikla)

Ehdotus (14 artikla)

Ehdotus (16 artikla)

31. heinäkuuta 
viidentenä vuonna 

31. heinäkuuta 
neljäntenä vuonna 

31. joulukuuta 
kolmantena vuonna 

30. marraskuuta 
neljäntenä vuonna 

31. joulukuuta 
kolmantena vuonna 

31. heinäkuuta 
viidentenä vuonna 

31. heinäkuuta 
viidentenä vuonna 
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Myöhässä käyttöön asetetuista määristä perittävät korot 

33 Myöhässä käyttöön asetetuista määristä maksettava korko lasketaan omien 
varojen käyttöön asettamista koskevan asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 
mukaisesti. Näin ollen sovellettavana on myös 1 000 euron kynnysarvo, jonka 
alittuessa korkoa ei peritä30. Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti siihen, 
että tämä vastaa perinteisten omien varojen sekä ALV- ja BKTL-perusteisten omien 
varojen arvoa, mutta panee merkille, että kierrättämättömään 
muovipakkausjätteeseen perustuviin omiin varoihin liittyvien myöhässä suoritettujen 
määrien viivästyskorosta luopumisen raja-arvo on vain 500 euroa31. 

Varauman kohteena oleva maksu ja tarkistusmenettely 

34 Varauman kohteena oleva maksu on sallittu vain hiilirajamekanismiin ja 
voittojen uudelleenkohdentamiseen perustuviin omiin varoihin liittyvissä 
tapauksissa32. Tällaisia menettelyjä on käytössä myös perinteisiin omiin varoihin ja 
ALV-perusteisiin omiin varoihin liittyvissä tapauksissa. Tilintarkastustuomioistuin panee 
kuitenkin merkille, että nykyisissä ja ehdotetuissa säännöissä ei määrätä tällaisesta 
mahdollisuudesta päästökauppajärjestelmään, BKTL:oon ja kierrättämättömään 
muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen osalta. 

                                                    
30 Ehdotuksen 17 artikla. 

31 Ks. neuvoston asetus (EU, Euratom) 2021/770, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2021, 
kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen laskennasta, 
kyseisten omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja 
menettelyistä, käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä sekä 
bruttokansantuloon perustuvien omien varojen tietyistä näkökohdista, 11 artiklan 3 kohta. 

32 Ehdotuksen 18 artikla. 
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35 Ehdotuksessa todetaan, että tarkistusmenettelyä sovelletaan 
hiilirajamekanismiin ja voittojen uudelleenkohdentamiseen perustuviin omiin 
varoihin33. Menettely on hyvin samanlainen kuin perinteisiä omia varoja koskeva 
menettely, joka otettiin äskettäin käyttöön asetuksen (EU, Euratom) N:o 609/2014 
muutosasetuksella34. Tällainen menettely eroaa kuitenkin niistä menettelyistä, joista 
on säädetty neuvoston asetuksessa (ETY, Euratom) 1553/89 ALV-perusteisten omien 
varojen osalta ja uusien omien varojen käyttöön asettamista koskevassa asetuksessa 
(EU, Euratom) 2021/770 kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien 
omien varojen osalta. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että komissio ei 
ole ehdottanut päästökauppajärjestelmään perustuvien omien varojen 
tarkistusmenettelyn käyttöönottoa. Taulukossa 2 tilintarkastustuomioistuin esittää 
vertailevan analyysin ehdotettuihin ja olemassa oleviin omiin varoihin sovellettavista 
tarkistuksista. 

  

                                                    
33 Ehdotuksen 19 artikla. 

34 Neuvoston asetus (EU, Euratom) 2022/615, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2022, asetuksen 
(EU, Euratom) N:o 609/2014 muuttamisesta ennustettavuuden lisäämiseksi jäsenvaltioiden 
kannalta ja riitojenratkaisumenettelyjen selkeyttämiseksi perinteisten ja ALV- ja BKTL-
perusteisten omien varojen käyttöön asettamisen yhteydessä (EUVL L 115, 13.4.2022, 
s. 51). 
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Taulukko 2 – Tämänhetkisten säädösten mukaiset omien varojen 
tarkistusmenettelyt verrattuna komission ehdotuksessa esitettyihin 
tarkistusmenettelyihin 

 
Lähde: Euroopan tilintarkastustuomioistuin seuraavan aineiston perusteella: neuvoston asetus (EU, 
Euratom) 2021/770, neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/1989, neuvoston asetus (EU, Euratom) 
N:o 609/2014 sekä komission ehdotus. 

Oikeusperusta

Kierrättämättömään 
muovipakkausjätteeseen 

perustuvat omat varat

Alv-perusteiset omat 
varat

Perinteiset omat varat

BKTL:oon perustuvat 
omat varat

Päästökauppajärjeste
lmään perustuvat 

omat varat

Hiilirajamekanismiin 
perustuvat omat varat

Voittojen 
uudelleenkohdentami
seen perustuvat omat 

varat

Asetus (EU, 
Euratom) 
2021/770

Asetus 1553/1989

Asetus (EU) N:o 
609/2014

Asetus (EU) N:o 
609/2014

Ehdotus

Ehdotus

Ehdotus

Ei tarkistusmenettelyä 
järjestelmässä

Ei tarkistusmenettelyä 
järjestelmässä

Menettely 
päättyy 

komission 
päätökseen

Jäsenvaltio voi 
nostaa Euroopan 

unionin 
tuomioistuimessa 
kumoamiskanteen

Jäsenvaltio voi 
nostaa Euroopan 

unionin 
tuomioistuimessa 

perusteetonta etua 
koskevan kanteen

Omien varojen
laji
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36 Lausunnossa 2/2021 tilintarkastustuomioistuin esitti, että olisi annettava ehdotus 
vain yhdestä tarkistusmenettelystä, jota sovelletaan omien varojen käyttöön 
asettamiseen, koska erilaisten tarkistusmenettelyjen käyttö tekee EU:n 
rahoitusjärjestelmästä monimutkaisemman. Tilintarkastustuomioistuin ei muuta 
kantaansa ja se toistaa, että ”menettelyssä olisi varmistettava, että jäsenvaltioiden 
oikeus puolustukseen ja menettelystä komissiolle mahdollisesti aiheutuva 
hallinnollinen rasite ovat tasapainossa. Lisäksi olisi otettava huomioon yksittäisten 
tulolähteiden erityispiirteet ja kunkin tulolähteen oikeudellinen kehys”35. 

Loppusäännökset 

37 Komissio ehdottaa, että nykyistä asetusta sovelletaan 1. tammikuuta 2023 
alkaen. Voittojen uudelleenkohdentamiseen perustuvien omien varojen voimaantuloa 
koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vielä valmistelematta ja hyväksymättä 
olevan direktiivin soveltamispäivästä tai päivästä, jona monenvälinen yleissopimus 
tulee voimaan, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi36. Tämä aiheuttaa 
epävarmuutta siitä, milloin näiden omien varojen vaikutukset alkavat näkyä. 

38 Lisäksi tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että päästökauppadirektiiviin 
(ks. kohta 05) ja hiilirajamekanismia koskevaan alakohtaiseen lainsäädäntöön (ks. 
kohta 07) ehdotettuja muutoksia ei voida hyväksyä 1. tammikuuta 2023 mennessä, 
mikä saattaa viivästyttää asiaan liittyvien omien varojen soveltamista ja vaikuttaa 
merkittävästi jäsenvaltioiden talousarvioihin, koska kansalliset rahoitusosuudet 
lasketaan takautuvasti omia varoja koskevan päätöksen tullessa voimaan. 

                                                    
35 Ks. lausunto 2/2021, ehdotus 2. 

36 Ehdotuksen 22 artikla. 
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Ehdotukseen ehdotetut muutokset 
39 Liitteessä on tilintarkastustuomioistuimen esittämiä pieniä muutosehdotuksia ja 
huomautuksia, jotka liittyvät yhteen ehdotuksen kohtaan. Tilintarkastustuomioistuin ei 
tee muutosehdotuksia siltä osin kuin on kyse siitä, että uusien omien varojen käyttöön 
asettamista koskevat säännöt poikkeavat niistä, jotka koskevat olemassa olevia 
perinteisiä omia varoja sekä BKTL- ja ALV-perusteisia ja kierrättämättömään 
muovipakkausjätteeseen perustuvia omia varoja. 
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Johtopäätökset 

Uusien omien varojen käyttöönotossa on edistytty 

40 Tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen.
Ehdotus on annettu osana uusien omien varojen käyttöönottamiseen liittyvää 
etenemissuunnitelmaa, joka sisältyy vuosien 2021–2027 monivuotisen 
rahoituskehyksen yhteydessä tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen. 
Ehdotuksessa heijastellaan rakennetta, jota on käytetty omien varojen käyttöön 
asettamista koskevissa asetuksissa (EU, Euratom) N:o 609/2014 ja (EU, Euratom) 
2021/770 (ks. kohta 14). Tämä helpottaa omien varojen käyttöön asettamista 
koskevien sääntöjen konsolidointia tulevaisuudessa. 

41 Tilintarkastustuomioistuin panee merkille komission ehdottamat uudet
lähestymistavat ja menetelmät uusien tulonlähteiden suunnittelussa, erityisesti 
hiilirajamekanismiin perustuvien omien varojen ja voittojen uudelleenkohdentamiseen 
perustuvien omien varojen osalta. Näitä omia varoja koskevissa laskelmissa käytetään 
tosiasiallisia tietoja ennusteiden sijaan, jolloin vältetään saldomenettelyn tarve (ks. 
kohta 24). Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että uudet lähestymistavat ja 
menetelmät auttavat lisäämään ennustettavuutta ja voivat vähentää omien varojen 
hallinnoinnista aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

Omien varojen hallinnointia koskevien sääntöjen 
johdonmukaisuutta on parannettava 

42 Tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että komission ehdotuksessa esitetyt
omien varojen hallinnointia koskevat säännöt eivät ole aina johdonmukaisia niiden 
sääntöjen kanssa, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 
N:o 609/2014 (soveltamisalana perinteiset omat varat ja BKTL- ja ALV-perusteiset omat 
varat), neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) 2021/770 (soveltamisalana 
kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvat omat varat) ja neuvoston 
asetuksessa (ETY, Euratom) N:o 1553/89 (soveltamisalana ALV-perusteiset omat varat). 



24 

43 Vaikka tilintarkastustuomioistuin panee merkille, että ehdotettuihin uusiin omiin
varoihin liittyy erityispiirteitä, se kuitenkin katsoo, että yhdenmukaistaminen on 
mahdollista omien varojen laskennassa käytettyjen viitevuosien (ks. kohdat 22–24), 
niiden saldo- ja mukauttamisprosessien (ks. kohdat 28–31), oikaisujen määräaikojen 
(ks. kohta 32), myöhässä suoritettujen maksujen viivästyskoroista luopumisen raja-
arvon (ks. kohta 33) ja tarkistusmenettelyjen (ks. kohdat 35 ja 36) osalta. 
Tilintarkastustuomioistuin ehdottaa, että komissio harkitsisi sääntöjen välisten erojen 
pienentämistä mahdollisimman paljon viimeistään siinä vaiheessa kun asetukset (EU, 
Euratom) N:o 609/2014 ja (EU, Euratom) 2021/770 sekä tämän ehdotuksen mukainen 
asetus yhdistetään. 

Kaikki omien varojen käyttöön asettamista koskevat säännöt 
on konsolidoitava yhteen säädökseen 

44 Ehdotuksessaan komissio katsoo, että kaikki säännökset, jotka koskevat omien
varojen käyttöön asettamista, olisi yhdistettävä tulevaisuudessa, kun uusista 
tulolähteistä sovitaan. Tilintarkastustuomioistuin ottaa huomioon tämän tavoitteen, 
mutta toteaa myös, että kaikkien näiden säännösten yhdistämistä ei ole vielä 
ehdotettu. Tilintarkastustuomioistuin toistaa näkemyksensä siitä, että järjestelmästä 
tulisi yksinkertaisempi ja läpinäkyvämpi, jos säädöksiä, joilla omia varoja säännellään, 
olisi vain yksi ja se sisältäisi kattavat säännökset37.Tilintarkastustuomioistuin kehottaa 
komissiota antamaan ehdotuksen siitä, että kaikki säännöt konsolidoitaisiin yhdeksi 
omien varojen käyttöön asettamista koskevaksi asetukseksi. 

Tiedot eivät ole riittävät asianmukaisen arvioinnin tekemiseen 

45 Vaikka tilintarkastustuomioistuimen huomautukset perustuvat julkiseen tietoon
ja muihin komissiolta kerättyihin tietoihin, ehdotus perustuu pääasiassa komission 
ehdotuksiin EU:n alakohtaisesta lainsäädännöstä tai valmistelutöihin, jotka johtavat 
tällaisiin ehdotuksiin (ks. kohta 17). Nämä ovat keskeisiä asiakirjoja, joiden avulla 
tilintarkastustuomioistuin voi antaa tietoon perustuvan lausunnon, kuten SEUT-
sopimuksen 322 artiklan 2 kohdassa edellytetään. 

37 Lausunto 5/2018, kohta 12, ja lausunto 2/2021, kohta 37. 
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46 Koska nämä uudet omat varat ovat tärkeä osa EU:n rahoitusjärjestelmää, 
tilintarkastustuomioistuin toivoo, että Euroopan parlamentti ja neuvosto kuulevat sitä 
uudelleen, kun kaikki tiedot hiilirajamekanismiin perustuvien omien varojen ja 
voittojen uudelleenkohdentamiseen perustuvien omien varojen toiminnasta ovat 
saatavilla. 

Tilintarkastustuomioistuimen V jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen 
Tony Murphyn johdolla hyväksynyt tämän lausunnon Luxemburgissa 
5. heinäkuuta 2022. 

 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 

  

 Klaus-Heiner Lehne 
 presidentti 
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Liite 

Tilintarkastustuomioistuimen esittämät ehdotusta koskevat 
muutokset ja huomautukset 

Ehdotuksen sisältö Ehdotettu muutos Huomautukset 

5 artiklan 5 kohta 

”Kunkin jäsenvaltion on 
lähetettävä komissiolle 
viimeistään… 31 päivänä 
heinäkuuta…, 15 artiklan 
mukaisesti lasketuista…” 

 

Kunkin jäsenvaltion on 
lähetettävä komissiolle 
viimeistään… 31 päivänä 
heinäkuuta…, 159 artiklan 
mukaisesti lasketuista…” 

 

Ehdotuksen tekstissä on 
virheellinen viittaus 
asianomaiseen artiklaan. 
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