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Arvoisa puheenjohtaja 

Pyysitte 15. kesäkuuta 2018 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta oikeudellisten asioiden 

valiokunnalta lausunnon tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja 

tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 

1024/2012 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen 

oikeusperustan muuttamisen asianmukaisuudesta hyväksymiseen ensimmäisessä käsittelyssä 

tähdänneiden toimielinten välisten neuvottelujen perusteella.  

 

I – Tausta 

 

Ehdotuksesta on käyty toimielinten välisiä neuvotteluja työjärjestyksen 69 artiklan c kohdan 

mukaisesti. Väliaikainen sopimus saavutettiin 24. toukokuuta 2018 pidetyssä 

kolmikantakokouksessa. Coreper I:n puheenjohtaja ilmoitti 20. kesäkuuta 2018 päivätyssä 

kirjeessään sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puheenjohtajalle, että neuvosto voisi 

hyväksyä kyseiseen kirjeeseen liitetyn kompromissitekstin (jäljempänä ”kompromissi”). 

 

Kompromississa säädetään yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta. 

Asetusehdotuksen 2 artiklan mukaan palveluväylä koostuu yhteisestä käyttöliittymästä, joka 

sisältää linkkejä jäsenvaltioiden ja unionin verkkosivuille ja tarjoaa mahdollisuuden saada 

tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja liittyen unionin ja 

jäsenvaltioiden sääntöihin, joita sovelletaan kansalaisiin ja yrityksiin, jotka käyttävät tai 

aikovat käyttää sisämarkkinaoikeuksiaan.  

 

Liite I sisältää luettelon sisämarkkinoita koskevista oikeuksista, velvollisuuksista ja 

säännöistä, joita koskevien tietojen olisi oltava saatavilla yhteisen digitaalisen palveluväylän 

välityksellä ja jotka liittyvät muun muassa matkustamiseen, työhön, eläkkeeseen ja 

ajoneuvoihin. Tietoja, joita ei ole lueteltu liitteessä I, voidaan 5 artiklan nojalla tarjota 

saataville palveluväylän välityksellä ainoastaan silloin, jos tiedot liittyvät SEUT-sopimuksen 

26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien käyttämiseen sisämarkkinoilla. 

 

Palveluväylän avulla on tarjottava lisäksi saataville tietoja menettelyistä ja linkkejä näihin 

menettelyihin, joita on otettu käyttöön, jotta käyttäjät voivat harjoittaa oikeuksiaan ja 

noudattaa velvollisuuksiaan ja sääntöjä liitteessä I luetelluilla sisämarkkinoihin liittyvillä 

aloilla. Liite II sisältää luettelon menettelyistä, jotka palveluväylän on tarkoitus kattaa. 

 

Palveluväylä tarjoaa myös tietoja ja linkkejä ”neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin”, 

joiden puoleen kansalaiset ja yritykset voivat kääntyä, jos niillä on kysymyksiä tai ongelmia, 

jotka liittyvät palveluväylän soveltamisalaan kuuluviin oikeuksiin, velvollisuuksiin tai 

menettelyihin. Liitteessä III luetellaan seitsemän tällaista palvelua, joita ovat esimerkiksi 

tuoteyhteyspisteet ja EURES. Komissio voi 7 artiklan 3 kohdan mukaan lisätä palveluväylään 

linkkejä lisäpalveluihin edellyttäen, että tietyt ehdot täyttyvät. Tällaisen palvelun on joka 

tapauksessa tarjottava tietoja tai neuvontaa asetuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla ja 

siihen kuuluvia tarkoituksia varten. 

 

Kompromississa määrätään jäsenvaltioille ja komissiolle velvollisuuksia varmistaa tietojen, 
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menettelyjen ja neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen saatavuus jäsenvaltioiden ja unionin 

tasolla ja säädetään tiettyjä tällaisten tietojen, menettelyjen ja palvelujen laatua ja saatavuutta 

koskevia vaatimuksia. 

 

Kompromissin 6 artiklassa velvoitetaan jäsenvaltiot sallimaan, että käyttäjät voivat hoitaa 

kaikki liitteessä II luetellut menettelyt täysin sähköisesti ainakin siinä määrin kuin nämä 

menettelyt ovat käytössä kyseisessä jäsenvaltiossa. Asetusehdotuksen 6 artiklassa selitetään, 

milloin menettelyjä pidetään täysin sähköisesti hoidettavina, ja säädetään, että 

henkilökohtaista asioimista toimivaltaisen viranomaisen luona voidaan edellyttää vain 

poikkeustapauksissa. 

 

Asetusehdotuksen 14 artiklan mukaan komission on perustettava tekninen järjestelmä 

sellaisiin menettelyihin liittyvän näytön rajat ylittävää vaihtoa varten, jotka on lueteltu 

liitteessä II ja joista on säädetty direktiiveissä 2005/36 (ammattipätevyyden tunnustamista 

koskeva direktiivi), 2006/123 (palveludirektiivi), 2014/24 (julkisia hankintoja koskeva 

direktiivi) ja 2014/25 (yleishyödyllisten palvelujen hankintadirektiivi). Tämän järjestelmän 

tavoitteena on välttyä siltä, että käyttäjien on toimitettava sama näyttö joka kerta, kun he 

hoitavat eri menettelyn. 

 

Asetusehdotuksen 25 artiklan mukaan komission on tarjottava palveluväylän käyttäjille 

käyttäjäystävällinen työkalu, jonka avulla he voivat antaa palautetta palveluväylän 

palveluista. Asetusehdotuksen 26 artiklan mukaan komission on tarjottava käyttäjille 

samanlainen työkalu, jonka avulla he voivat tuoda esiin mahdolliset esteet, joita he ovat 

kohdanneet käyttäessään sisämarkkinaoikeuksiaan. Komission ja jäsenvaltioiden on 

analysoitava ja tutkittava esiin tuodut ongelmat ja käsiteltävä niitä mahdollisuuksien mukaan 

asianmukaisin tavoin. 

 

Komissio on käyttänyt SEUT-sopimuksen 21 artiklan 2 kohtaa (unionin kansalaisten oikeus 

liikkua ja oleskella vapaasti), SEUT-sopimuksen 48 artiklaa (sosiaaliturva) ja SEUT-

sopimuksen 114 artiklan 1 kohtaa (sisämarkkinat) ehdotuksensa yhteisenä oikeusperustana. 

Kompromississa on poistettu SEUT-sopimuksen 48 artikla ja jätetty jäljelle yhteiseksi 

oikeusperustaksi SEUT-sopimuksen 21 artiklan 2 kohta ja 114 artiklan 1 kohta. 

 

 

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat 

 

21 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 18 artikla) 

 

1. Jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden 

alueella, jollei perussopimuksissa määrätyistä tai sen soveltamisesta annetuissa säännöksissä 

säädetyistä rajoituksista ja ehdoista muuta johdu. 

 

2. Jos jokin unionin toimi osoittautuu tarpeelliseksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi eikä 

perussopimuksissa ole määräyksiä tähän tarvittavista valtuuksista, Euroopan parlamentti ja 

neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen antaa säännöksiä 1 kohdassa 

tarkoitettujen oikeuksien käyttämisen helpottamiseksi. 
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48 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 42 artikla) 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 

komission ehdotuksesta sellaiset sosiaaliturvan alan toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 

työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi, erityisesti ottamalla käyttöön 

järjestelmän, joka turvaa palkattuina työntekijöinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina 

toimiville siirtotyöläisille ja heidän huollettavilleen sen, että: 

 

a) kaudet, jotka eri maiden lainsäädännön mukaan otetaan huomioon oikeuden saamiseksi 

etuuteen ja sen säilyttämiseksi sekä etuuden määrän laskemiseksi, lasketaan yhteen; 

 

b) etuudet maksetaan jäsenvaltioiden alueella asuville. 

 

Jos neuvoston jäsen ilmoittaa, että ehdotus ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuksi 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi vaikuttaisi sen 

sosiaaliturvajärjestelmän tärkeisiin näkökohtiin, sen soveltamisala, kustannukset tai 

rahoitusrakenne mukaan luettuina, taikka vaikuttaisi järjestelmän rahoituksen tasapainoon, 

se voi pyytää asian saattamista Eurooppa-neuvoston käsiteltäväksi. Tässä tapauksessa 

tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen mukainen menettely keskeytetään. Asiaa käsiteltyään 

Eurooppa-neuvosto neljän kuukauden kuluessa keskeyttämisestä joko: 

 

a) palauttaa esityksen neuvostolle, mikä lopettaa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 

mukaisen menettelyn keskeyttämisen, tai 

 

b) ei ryhdy toimiin tai pyytää komissiota tekemään uuden ehdotuksen; tässä tapauksessa 

katsotaan, 

ettei alun perin ehdotettua säädöstä ole annettu. 

 

114 artiklan 1 kohta 

(aiempi EY-sopimuksen 95 artikla) 

 

1. Jollei perussopimuksissa toisin määrätä, 

26 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja 

talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevat 

toimenpiteet jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi. 

 

 

III. Oikeusperustan valintaa koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö 

 

On tärkeää palauttaa mieliin alusta alkaen unionin säädösten oikeusperustan valintaa 

sääntelevät periaatteet. Tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”[unionin] 

toimen oikeusperustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla 
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tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus 

ja sisältö”.1 

 

Jos unionin toimella on kaksi eri tarkoitusta tai jos siinä on kahdenlaisia tekijöitä, ja jos toinen 

näistä on yksilöitävissä toimen pääasialliseksi tai määrääväksi tekijäksi, kun taas toinen on 

ainoastaan liitännäinen tekijä, ”on käytettävä yhtä oikeudellista perustaa, toisin sanoen sitä, 

jota toimen tarkoitus taikka pääasiallinen tai määräävä tekijä edellyttää”.2 

 

Toimella voi olla useita oikeudellisia perustoja ainoastaan ”poikkeuksellisesti”. Tilanne voi 

olla tämä, jos toimella on useampi samanaikainen tarkoitus tai tekijä, ”joita ei voida erottaa 

toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen”. Tällaista toimea 

annettaessa on käytettävä useaa eri oikeudellista perustaa.3 

 

Edellä todetun perusteella ehdotetun toimen tarkoitus ja sisältö olisi tutkittava oikeusperustan 

asianmukaisuuden toteamiseksi. Tässä tapauksessa tällainen tutkimus olisi tehtävä ehdotetun 

asetuksen tarkoituksesta ja sisällöstä sellaisena kuin se on väliaikaisesti sovittuna toimielinten 

välisten neuvottelujen jälkeen. 

 

 

IV. Kompromissin tarkoitus ja sisältö 

 

Johdanto-osan 73 kappaleen mukaan tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että 

käyttäjillä, jotka toimivat muissa jäsenvaltioissa, on mahdollisuus käyttää verkon kautta 

kattavia, luotettavia, esteettömiä ja ymmärrettäviä unionin ja kansallisen tason tietoja 

oikeuksista, säännöistä ja velvollisuuksista, sähköisiä menettelyjä, jotka voidaan hoitaa täysin 

rajatylittävästi, sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja.  

 

Johdanto-osan 6 kappaleessa selvennetään tarkemmin, että asetusluonnoksella on 

kolmitahoinen tarkoitus, jolla tähdätään sellaisiin kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuvan 

hallinnollisen rasitteen keventämiseen, jotka käyttävät tai haluavat käyttää 

sisämarkkinaoikeuksiaan kansalaisten vapaa liikkuvuus mukaan luettuna, syrjinnän 

poistamiseen sekä sisämarkkinoiden toiminnan varmistamiseen tietojen, menettelyjen sekä 

neuvonta- ja ongelmanratkaisupalvelujen tarjoamisen osalta. 

 

Johdanto-osan muut kappaleet sisältävät samankaltaisia selvennyksiä. Johdanto-osan 

7 kappaleen mukaan kompromissin tarkoituksena on perustaa yhteinen digitaalinen 

palveluväylä, jonka avulla kansalaiset ja yritykset voisivat käyttää oikeuttaan vapaaseen 

liikkuvuuteen sisämarkkinoilla. Johdanto-osan 16 kappaleessa puolestaan selitetään, että 

tietojen alat, jotka palveluväylän olisi katettava, ovat niitä, jotka ovat merkityksellisiä 

kansalaisille ja yrityksille näiden käyttäessä oikeuksiaan ja noudattaessa velvollisuuksiaan 

sisämarkkinoilla. Vastaavasti johdanto-osan 23 kappaleessa säädetään, että jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että tietyt menettelyt ovat hoidettavissa verkossa, jotta kansalaiset ja yritykset 

voisivat hyödyntää suoraan sisämarkkinoiden tarjoamia etuja ilman tarpeetonta hallinnollista 

lisärasitetta. 

 

                                                 
1 Ks. tuomio, 8. syyskuuta 2009, komissio v. parlamentti ja neuvosto, C-411/06, EU:C:2009:518, 45 kohta. 
2 Ks. tuomio, 25. huhtikuuta 2013, Inuit Tapiriit Kanatami, T-526/10, EU:T:2013:215, 66 kohta. 
3 Ks. tuomio, 6. marraskuuta 2008, parlamentti v. neuvosto, C-155/07, ECLI:EU:C:2008:605, 35–36 kohta. 
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Ehdotetun asetuksen sisältö heijastaa edellä esitettyjä tarkoituksia. Liitteessä I luetellut aiheet, 

joihin liittyvien tietojen olisi oltava saatavilla palveluväylän välityksellä, koskevat kaikki 

asioita, jotka ovat todennäköisesti merkityksellisiä kansalaisille ja yrityksille näiden 

käyttäessä vapaata liikkuvuutta koskevia oikeuksiaan. Helposti saatavilla olevien ja tietyt 

laatuvaatimukset täyttävien tietojen tarjoamisen voidaan odottaa edistävän aidosti näiden 

oikeuksien sujuvampaa käyttöä.  

 

Vastaavasti liitteessä II luetellaan joukko menettelyjä, jotka aiheuttaisivat merkittäviä esteitä 

kansalaisille ja yrityksille, jotka harjoittavat tai aikovat harjoittaa rajatylittävää toimintaa, jos 

näitä menettelyjä ei voi hoitaa täysin verkossa. Jäsenvaltioiden velvollisuus varmistaa 

esimerkiksi, että mahdolliset opiskelijat voivat hakea opintotukea tai että siirtotyöläiset voivat 

pyytää syntymätodistusta tai että tuloveroilmoitus on mahdollista lähettää ulkomailta 

edellyttämättä henkilökohtaista asiointia, helpottaa kansalaisten ja yritysten 

sisämarkkinaoikeuksien käyttämistä. 

 

On tärkeää panna merkille, että kuten ehdotuksen perusteluissa selvennetään, 

asetusluonnoksella ”ei vaikuteta [...] sääntöjen tai menettelyjen asiasisältöön tai niihin 

liittyvään toimivaltaan.” Tämä periaate sisältyy kompromissin 1 artiklan 3 kohtaan ja 

johdanto-osan 25 kappaleeseen. Viimeksi mainitussa johdanto-osan kappaleessa 

selvennetään, että ehdotetussa asetuksessa ei säädetä aineellisia tai menettelyllisiä sääntöjä 

liitteen II kattamilla aloilla, mukaan lukien verotusta koskevat asiat, vaan siinä säädetään 

ainoastaan teknisiä vaatimuksia, joiden avulla varmistetaan, että jos tällaiset menettelyt ovat 

saatavilla kyseessä olevassa jäsenvaltiossa, ne voi hoitaa täysin verkossa. 

 

 

V. Asianmukaisen oikeusperustan arviointi ja määrittäminen 

 

SEUT-sopimuksen 114 artiklan 1 kohdan mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 

hyväksyä sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevia toimenpiteitä jäsenvaltioiden 

lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi. SEUT-sopimuksen 114 artiklan 

2 kohdan mukaan henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät toimenpiteet eivät voi 

kuitenkaan perustua edeltävään kohtaan. 

 

SEUT-sopimuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 

antaa säädöksiä helpottaakseen unionin kansalaisten mahdollisuuksia käyttää oikeuttaan 

liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, kuten on säädetty SEUT-sopimuksen 21 

artiklan 1 kohdassa. 

 

Tavoitteiden ja sisällön perusteella on selvää, että kompromississa on pääasiassa kyse 

yhteisen digitaalisen palveluväylän luomisesta, jotta voidaan poistaa esteet yritysten ja 

kansalaisten sisämarkkinaoikeuksien harjoittamiselta. Kun otetaan huomioon, että 

kompromissi koskee henkilöiden vapaata liikkuvuutta, joka ei ole kompromississa sivuseikka 

vaan yritysten ja kansalaisten muita sisämarkkinaoikeuksia vastaava asia, on asianmukaista 

käyttää SEUT-sopimuksen 114 artiklan 1 kohtaa ja 21 artiklan 2 kohtaa kaksinkertaisena 

oikeusperustana. 

 

Mitä SEUT-sopimuksen 48 artiklaan tulee, on totta, että kompromissi liittyy sosiaaliturvan 

alaan. Esimerkiksi liitteessä I olevaan luetteloon sisältyvät ”sosiaaliturvaoikeudet 
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ja -velvollisuudet unionissa (rekisteröityminen työnantajaksi, työntekijöiden rekisteröinti, 

työntekijän työsopimuksen päättymisestä ilmoittaminen, sosiaaliturvamaksujen maksaminen, 

eläkkeisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet)”. Sen vuoksi yhteisen digitaalisen 

palveluväylän on varmistettava asiaankuuluvien tietojen ja näihin asioihin liittyvien 

menettelyjen ja palvelujen saatavuus. Vastaavasti, koska liitteeseen II sisältyy ”pyyntö 

sovellettavan lainsäädännön määrittämiseksi asetuksen (EY) N:o 883/2004 II osaston 

mukaisesti” (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettu asetus), kompromissin 

mukaan asiaankuuluvan päätöksen saamiseksi vaadittavat menettelyt on voitava hoitaa 

verkossa. 

 

Kun otetaan kuitenkin huomioon ehdotetun asetuksen tarkoitus ja sisältö sekä erityisesti 

lainsäädäntövallan käyttäjän nimenomainen toteamus, jonka mukaan sen tarkoituksena ei ole 

vaikuttaa liitteessä II lueteltuihin aineellisiin ja menettelyllisiin sääntöihin liittyviin asioihin ja 

näin ollen sosiaaliturvaa koskeviin sääntöihin, sosiaaliturvan merkitys vaikuttaa olevan 

toissijainen kompromissin kannalta. Siinä ei voida kansalaisten ja yritysten 

sisämarkkinaoikeuksien esteiden poistamista koskevien tavoitteiden vuoksi katsoa olevan 

kyse tekijöistä, jota ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden 

toisarvoinen ja välillinen. Toisin sanoen SEUT-sopimuksen 48 artikla ei täytä tuomioistuimen 

määrittelemiä vaatimuksia yhteisestä oikeusperustasta, eikä sitä pidä siksi käyttää tämän 

säädöksen kolmantena oikeusperustana.  

 

 

VI. Päätelmä ja suositukset 

 

Kaiken edellä todetun perusteella SEUT-sopimuksen 21 artiklan 2 kohta ja 114 artiklan 

1 kohta vaikuttavat tarjoavan kompromissille asianmukaisen yhteisen oikeusperustan. 

 

Oikeudellisten asioiden valiokunta katsoi siksi, että SEUT-sopimuksen 21 artiklan 2 kohta ja 

114 artiklan 1 kohta ovat asianmukainen oikeusperusta ehdotetulle Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukselle tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja 

tarjoavan yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 

1024/2012 muuttamisesta.  

 
Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 10. heinäkuuta 2018 yksimielisesti1 

äänin 18 puolesta, että SEUT-sopimuksen 21 artiklan 2 kohta ja 114 artiklan 1 kohta ovat 

asianmukainen oikeusperusta ehdotetulle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukselle 

tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen 

digitaalisen palveluväylän perustamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta, 

sellaisena kuin se on muutettuna päätökseen saatetuissa toimielinten välisissä neuvotteluissa. 

 

Kunnioittavasti 

                                                 
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Jean-Marie Cavada 

(varapuheenjohtaja), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (varapuheenjohtaja), Axel Voss (valmistelija), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, Angel 

Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Răzvan 

Popa, Emil Radev, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka. 
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Pavel Svoboda 

 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 


