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Arvoisa puheenjohtaja 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) ilmoitti 18. huhtikuuta 

2017 oikeudellisten asioiden valiokunnalle, että meneillään olevissa toimielinten välisissä 

neuvotteluissa, jotka koskevat ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 

rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkorajat 

ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja pääsyn epäämistä 

koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä pääsylle EES:n tietoihin 

lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja asetuksen (EU) N:o 

1077/2011 koskevan ehdotuksen muuttamisesta, on alustavasti sovittu oikeusperustan 

88 artiklan 2 kohdan a alakohdan (SEUT) poistamisesta. LIBE-valiokunta päätti sen vuoksi 

työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti pyytää oikeudellisten asioiden valiokuntaa 

antamaan lausunnon mainitun ehdotuksen oikeusperustan tarkistamisesta ja erityisesti SEUT-

sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan a alakohdan mahdollisesta poistamisesta. 

I – Taustaa 

Ehdotetun EES-asetuksen tarkoituksena on perustaa EU:n rajanylitystietojärjestelmä 

rajatarkastusten nopeuttamiseksi samalla kun parannetaan i) kolmansien maiden kansalaisten 

rajatarkastuksia; ii) sallitun oleskeluajan ylittäneiden henkilöiden tunnistamista 

järjestelmällisesti ja luotettavasti; ja iii) sisäistä turvallisuutta ja terrorismin ja vakavan 

rikollisuuden torjuntaa. Uuden EES:n soveltamisalaan kuuluvat kaikkien kolmansien maiden 

kansalaisten rajanylitykset silloin, kun ko. henkilöt vierailevat Schengen-alueella 

lyhytaikaisesti (enintään 90 päivän ajan minkä tahansa 180 päivän jakson aikana). Kyseiset 

henkilöt voivat olla viisumivelvollisia tai viisumipakosta vapautettuja matkustajia, tai he 

voivat olla henkilöitä, jotka mahdollisesti oleskelevat alueella kiertomatkaviisumin nojalla 

(enintään yhden vuoden ajan). Järjestelmään kerätään tietoja ja siihen kirjataan maahantuloja 

ja maastalähtöjä, ja tällä pyritään sekä helpottamaan vilpittömässä mielessä matkustavien 

henkilöiden rajanylityksiä että tunnistamaan paremmin sallitun oleskeluajan ylittäneet 

henkilöt. EES-järjestelmään kirjataan ylös myös sen soveltamisalaan kuuluvien kolmansien 

maiden kansalaisten sisäänpääsyn epäämiset, ja se mahdollistaisi myös 

lainvalvontaviranomaisille rajoitettujen hakujen tekemisen tietokannassa rikollisten 

tunnistamista sekä tiedustelutoimintaa varten vakavien rikosten ja terrorismin estämiseksi.  

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat 

SEUT-sopimuksen V osaston (Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue) 77 artiklan 

2 kohdan b ja d alakohtaa sekä SEUT-sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja SEUT-

sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan a alakohtaa esitetään komission ehdotuksen 

oikeusperustaksi, ja niissä todetaan seuraavaa:  

77 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 62 artikla) 

[...] 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan parlamentti ja 

neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteistä, jotka 

koskevat: 
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[…] 

b) tarkastuksia, joita tehdään ulkorajoja ylittäville henkilöille; 

[…] 

d) kaikkia tarvittavia toimenpiteitä, joilla otetaan vaiheittain käyttöön yhdennetty 

rajaturvallisuusjärjestelmä; 

87 artikla 

(aiempi SEU-sopimuksen 30 artikla) 

[…] 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan parlamentti ja 

neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen säätää toimenpiteistä, jotka 

koskevat: 

a) asiaa koskevien tietojen keräämistä, tallentamista, käsittelyä, analysointia ja vaihtoa; 

[…] 

88 artikla 

(aiempi SEU-sopimuksen 30 artikla) 

[…] 

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto määrittävät tavallista lainsäätämisjärjestystä 

noudattaen annetuilla asetuksilla Europolin rakenteen, toiminnan, toiminta-alan ja tehtävät. 

Näihin tehtäviin voi sisältyä: 

a) erityisesti jäsenvaltioiden sekä kolmansien maiden tai elinten viranomaisten välittämien 

tietojen kerääminen, tallentaminen, käsittely, analysointi ja vaihto; 

[…] 

III – Oikeusperustan valintaa koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytäntö 

Tuomioistuin on perinteisesti pitänyt asianmukaisen oikeusperustan valintaa perussopimusten 

kannalta merkittävänä asiana, jolla taataan siirretyn toimivallan periaatteen noudattaminen 

(SEUT:n 5 artikla) ja määritetään unionin toimivallan luonne ja rajat1. Tuomioistuimen 

vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”yhteisön toimen oikeudellisen perustan valinnan on 

perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan 

kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö”.2 Säädös voidaan näin ollen 

kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä oikeusperusta. Tältä osin oikean 

oikeusperustan määrittämisessä ei ole merkitystä toimielimen toivomuksella saada osallistua 

                                                 
1 Lausunto 2/00, Kok. 2001, s. I-9713, 5 kohta. 
2 Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleiset tullietuudet), Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta; Asia C-411/06, komissio 

v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I-7585. 



 

PE592.408v03-00 4/7 RR\1119427FI.docx 

FI 

tiiviimmin tietyn toimen antamiseen, toimen antamisen asiayhteydellä tai toimen 

soveltamisalalla muuta tarkoitusta varten tehdyllä työllä.1 

Jos toimea tarkasteltaessa ilmenee, että sillä on kaksi eri tarkoitusta tai että siinä on 

kahdenlaisia tekijöitä, joista toinen on yksilöitävissä toimen pääasialliseksi tai määrääväksi 

tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun taas toinen on ainoastaan liitännäinen, on käytettävä yhtä 

oikeudellista perustaa, toisin sanoen sitä, jota toimen pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai 

tekijä edellyttää.2 Jos kuitenkin toimella on useampi samanaikainen tarkoitus, joita ei voida 

erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen, tällaista 

toimea annettaessa on käytettävä useaa eri oikeudellista perustaa3, jos kyseisiä 

oikeusperustoja varten vahvistetut menettelyt eivät ole yhteensopimattomia Euroopan 

parlamentin oikeuksien kanssa eivätkä heikennä niitä.4 

IV – Ehdotetun toimen tavoite ja sisältö 

Tämän ehdotuksen tarkoituksena, kuten komissio ilmoittaa perusteluissaan, on perustaa 

keskitetty järjestelmä, jonka välityksellä jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä, mikä edellyttää 

yhteistä rakennetta ja toimintasääntöjä. Lisäksi siinä vahvistetaan kaikille jäsenvaltioille 

yhdenmukaiset säännöt ulkorajoilla tehtävistä rajatarkastuksista ja pääsystä järjestelmään, 

myös lainvalvontatarkoituksissa. 

Ehdotuksen johdanto-osan 9 kappaleessa todetaan, että EES-järjestelmän tavoitteena olisi 

oltava ulkorajavalvonnan parantaminen, sääntöjenvastaisen maahanmuuton estäminen ja 

muuttovirtojen hallinnan helpottaminen. Johdanto-osan 16 kappaleen mukaan 

terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi on välttämätöntä, että 

lainvalvontaviranomaisilla on viimeisimmät tiedot ja sen tuloksena EES-järjestelmän 

sisältämien tietojen olisi oltava jäsenvaltioiden nimettyjen viranomaisten ja Euroopan 

poliisiviraston (Europol) saatavilla ehdotettuun asetukseen sisältyvistä vaatimuksista riippuen. 

Johdanto-osan 17 kappale toistaa, että Europolilla on keskeinen rooli yhteistyössä 

jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa rajojen yli tapahtuvan rikostutkinnan alalla, kun tuetaan 

unionin laajuista rikostentorjuntaa, analysointia ja tutkintaa; painottaa, että EES:lle olisi 

annettava myös käyttöoikeus sen tehtävien puitteissa ja neuvoston päätöksen 2009/371/JHA 

(nykyisin asetus 2016/794 Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja koulutusvirastosta 

(Europol)) mukaisesti5. 

Lisäksi 1 artiklassa määritellään ehdotetun asetuksen asiasisältöä ja säädetään, että siihen 

sisältyy a) rajanylitystietojärjestelmän perustaminen rajatarkastusten viivytysten 

käsittelemiseksi ja rajatarkastusten laadun parantamiseksi kolmansien maiden kansalaisten 

osalta sekä sallitun oleskelun keston ylittäneiden henkilöiden luotettava tunnistaminen ja 

b) sellaisten edellytysten laatiminen, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden nimetyt 

lainvalvontaviranomaiset ja Euroopan poliisivirasto (Europol) voivat saada EES:n tietojen 

                                                 
1 Asia C-269/97, komissio v. neuvosto, Kok. 2000, s. I-2257, 44 kohta. 
2 Asia C-137/12, komissio v. neuvosto, EU:C:2013:675, 53 kohta. Asia C-490/10, parlamentti v. neuvosto, 

EU:C:2012:525, 45 kohta. Asia C-155/07, parlamentti v. neuvosto, Kok. 2008, s. I-08103, 34 kohta. 
3 Asia C-211/01, komissio v. neuvosto, Kok. 2003, s. I-08913, 40 kohta. Asia C-178/03, komissio v. Euroopan 

parlamentti ja neuvosto, Kok. 2006, s. I-107, 43–56 kohta. 
4 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto (titaanioksidi), Kok. 1991, s. I-2867, 17–25 kohta. Asia C-268/94, 

Portugali v. neuvosto, Kok. 1996, s. I-6177. 
5 EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53, ks. 17 artiklan 3 kohta. 
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käyttöoikeuden terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi 

ja tutkimiseksi.  

Ehdotuksen sisältö käsittää 3 artiklassa olevat määritelmät, Eu-LISA:n toteuttama EES-

järjestelmän perustaminen ja luettelo EES:n erityistavoitteista (5 artikla), EES:n tekninen 

erittely (6 artikla) ja yhteentoimivuuskysymykset VIS:n keskusjärjestelmän kanssa (7 artikla), 

ja ehdotuksessa määritellään tiettyjä ehtoja, joita jäsenvaltioiden nimettyjen toimivaltaisten 

viranomaisten on täytettävä saadakseen EES-järjestelmän käyttöoikeuden. Ehdotuksen 

II luvussa määritellään säädökset rajavalvontaviranomaisten pääsystä EES-järjestelmään ja 

sen tietojen käytöstä, mukaan luettuna henkilötiedot viisuminhaltijoilta (14 artikla), 

viisumivelvoitteesta vapautetuilta kolmansien maiden kansalaisilta (15 artikla), kolmansien 

maiden kansalaisilta, joiden maahanpääsy on evätty (16 artikla) ja jos oleskelulupa on 

mitätöity, kumottu tai sitä on jatkettu (17 artikla). 

Ehdotuksen III luvussa keskitytään muihin EES-järjestelmään tietoja syöttäviin ja niitä 

käyttäviin viranomaisiin, joita ovat viisumihakemuksia tutkivat ja niistä päätöksiä tekevät 

viisumiviranomaiset (22 artikla), kansallisiin helpottamisohjelmiin pääsyä koskevia 

hakemuksia tutkivat toimivaltaiset viranomaiset (23 artikla), kolmansien maiden kansalaisten 

henkilöllisyyttä todentavien ja jäsenvaltion alueelle tuloa ja siellä oleskelua koskevien 

edellytysten täyttymistä jäsenvaltion alueella tarkastavat toimivaltaiset viranomaiset 

(24 artikla). IV luku käsittää jäsenvaltioiden nimetyille lainvalvontaviranomaisille (26, 28 ja 

29 artikla) ja Europolin nimetylle viranomaiselle (27 ja 30 artikla) asetettavat menettelyt ja 

edellytykset EES-järjestelmään pääsylle. 

Ehdotuksen V–VII luvut koskevat EES:n tietojen hallinnointia, esimerkiksi säilytysaikoja, 

tietojen käsittelyä, tietojen välittämistä kolmansille maille, tietosuojaa, yksittäisten tietojen 

saatavuutta, käyttöoikeutta, järjestelmässä säilytetyn tiedon korjaamista ja poistamista ja 

niihin liittyviä oikeussuojakeinoja, Euroopan tietosuojavaltuutetun valvontaoikeuksia sekä 

henkilötietojen suojaa lainvalvontaviranomaisten pääsyn yhteydessä. VIII luvussa 

määritellään tarvittavat muutokset muihin unionin välineisiin, kun taas IX luvussa otetaan 

käyttöön joitakin uusia säännöksiä kustannuksista, tietojen käyttämisestä raportointiin ja 

tilastoihin sekä koulutukseen ja EES-järjestelmän kehityksen seurantaan ja arviointiin; 

V – Asianmukaisen oikeusperustan arviointi ja toteutus 

Komissio ehdotti EES:n perustamisen asianmukaiseksi oikeusperustaksi Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohtaa. SEUT-sopimuksen 

77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohdissa säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston 

mahdollisuudesta hyväksyä toimia, jotka koskevat rajoja ylittäville ihmisille tehtäviä 

tarkistuksia ja yhteisen ulkorajojen hallintojärjestelmän perustamista. Sen tuloksena SEUT-

sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan b ja d alakohtaa on pidetty asianmukaisena oikeusperustana 

jäsenvaltioiden ulkorajojen ylittämistä koskevien toimenpiteiden määrittämiselle ja sellaisten 

standardien ja menettelyjen kehittämiselle, joita jäsenvaltioiden on noudatettava 

tarkastaessaan henkilöitä näillä rajoilla. 

Tarkistettu ehdotus perustuu lisäksi SEUT-sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan a alakohtaan, 

joka kuuluu poliisiyhteistyötä koskevan viidennen luvun soveltamisalaan ja jossa säädetään, 

että Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 

ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka koskevat kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten välillä tapahtuvaan poliisiyhteistyöhön liittyvien tietojen keräämistä, 
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tallentamista, käsittelyä, analysointia ja vaihtamista SEUT-sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan 

a alakohtaa on siten pidetty asianmukaisena oikeusperustana, jotta kansalliset 

lainvalvontaviranomaiset saisivat käyttöoikeuden rajanylitystietojärjestelmän tietoihin. 

SEUT-sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään asetusten hyväksymisestä 

Euroopan parlamentissa ja neuvostossa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti, jotta 

voidaan määritellä muun muassa Europolin tehtävät, kuten erityisesti jäsenvaltioiden tai 

kolmansien maiden tai elinten välittämien tietojen kerääminen, tallentaminen, käsittely, 

analysointi ja vaihto, ja Europolille on myönnetty käyttöoikeus rajanylitystietojärjestelmään 

tiukkojen reunaehtojen kera. 

Ehdotuksen tarkoituksen ja sisällön väitetään olevan ulkorajojen rajatarkastuksia koskevien 

yhteisten sääntöjen luominen kaikille jäsenvaltioille sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 

viranomaisten ja Europolin pääsy rajanylitystietojärjestelmään. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että 

ehdotuksella on kaksi tavoitetta: ulkorajojen hallinta ja lainvalvontaviranomaisten pääsy EES-

järjestelmään terrorihyökkäysten ja muiden vakavien rikosten estämiseksi, havaitsemiseksi ja 

tutkimiseksi. Europolille myönnetty käyttöoikeus EES:n tietokantaan sisältyy 

yleistavoitteeseen terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjunnasta, havaitsemisesta 

ja tutkinnasta. Tämän tuloksena kyseessä ei ole EES-ehdotuksen erillinen tavoite.1 Edelleen, 

ehdotetussa asetuksessa ei oteta käyttöön uusia tehtäviä eikä pyritä mukauttamaan Europolin 

nykyisiä tehtäviä viranomaisten välittämien tietojen keräämisestä, tallentamisesta, 

käsittelystä, analysoinnista ja vaihdosta SEUT-sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan a alakohdan 

ja Europol-asetuksen 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti, joissa jo säädetään Europolin 

käyttöoikeudesta unionin tietojärjestelmiin ja että näihin tietoihin tutustumisesta ja käytöstä 

olisi säädettävä soveltuvalla unionin välineillä2. Poikkeuksena ehdotetun asetuksen 27 ja 

30 artiklasta, joissa otetaan käyttöön Europolia koskevat erityiset säännöt, muut viittaukset 

Europoliin on tehty ainoastaan silloin, kun on viitattu samalla kansallisiin 

lainvalvontaviranomaisiin.3 

VI – Päätelmä ja suositus 

Edellä esitettyjen seikkojen valossa toteamme, että koska i): EES-ehdotuksen Europolia 

koskevat säädökset sisältyvät yleistavoitteeseen terrorismirikosten ja muiden vakavien 

rikosten torjunnasta, havaitsemisesta ja tutkinnasta; ii) sisällön suhteen niitä pidetään 

toisarvoisena kahteen pääkomponenttiin verrattuna; ja iii) SEUT-sopimuksen 88 artiklan 

2 kohdan a alakohtaa ei välttämättä olisi mainittava EES-järjestelmän oikeusperustana, sillä se 

on sopeutettu voimassa olevaan Europoliin sovellettavaan lainsäädäntöön, eikä toimivaltaa tai 

Europolin valtaa ole muutettu. 

                                                 
1 Ks. SJ-0335/16, s. 5. 
2 EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53. 
3 Ks. esimerkiksi EES-ehdotuksen 38 artiklan 4 kohta ja 44 artiklan 1 kohdan a alakohta. 
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Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 12. kesäkuuta 2017 pidetyssä kokouksessa äänin 

12 puolesta, 11 vastaan ja 2 tyhjää1 suositella kansalaisvapauksien, oikeus- ja sisäasioiden 

valiokunnalle SEUT-sopimuksen 88 artiklan 2 kohdan a alakohdan poistamista 

oikeusperustana mietintöluonnokseen, joka koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetusta rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa, maastalähtöä ja 

maahanpääsyn epäämistä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ja edellytysten määrittämisestä 

pääsylle EES:n tietoihin lainvalvontatarkoituksissa sekä asetuksen (EY) N:o 767/2008 ja 

asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta. 

Kunnioittavasti 

Pavel Svoboda 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 

                                                 
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (varapuheenjohtaja), Jean-Marie Cavada (varapuheenjohtaja), Laura Ferrara 

(varapuheenjohtaja), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde, Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary 

Honeyball, Danuta Jazlowiecka (Tadeusz Zwiefkan puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti), 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kateřina Konečná (Jiři Maštálkan puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti), Merja Kyllönen (Kostas Chrysogonosin puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti), 

Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (Rosa Estaràs 

Ferragutin puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly 

Schlein (Evelyn Regnerin puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti), József Szájer, Axel Voss, 

Kosma Złotowski. 


