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Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 23. tammikuuta 2019 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperustan asianmukaisuudesta.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 4. maaliskuuta 2019.

I – Tausta

Ehdotuksen tarkoituksena on perustaa Euroopan työviranomainen, jotta voidaan varmistaa, 
että työvoiman liikkuvuutta koskevat EU-säännöt pannaan täytäntöön oikeudenmukaisella, 
yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla, sekä avustaa jäsenvaltioita ja komissiota 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisessa unionissa. Tämä toteutettaisiin antamalla 
työviranomaisen hoidettavaksi joukko operatiivisia tehtäviä, joihin kuuluu esimerkiksi 
asiaankuuluvien tietojen ja palvelujen tarjoaminen yksityishenkilöille ja työnantajille sekä 
jäsenvaltioiden tukeminen yhteistyöjärjestelyissä, tiedonvaihdossa, samanaikaisissa tai 
yhteisissä tarkastuksissa, riskinarvioinnissa, valmiuksien kehittämisessä, sovittelussa ja 
rajatylittäviin työmarkkinahäiriöihin liittyvässä yhteistyössä.

Komission esittämän ehdotuksen oikeusperusta oli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 46 artikla, 48 artikla, 53 artiklan 1 kohta, 62 artikla ja 91 artiklan 
1 kohta.
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Asiasta käytyjen neuvottelujen jälkeen neuvosto ehdotti, että SEUT-sopimuksen 
sijoittautumisoikeutta koskeva 53 artiklan 1 kohta, palvelujen tarjoamisen vapautta koskeva 
62 artikla ja liikennettä koskeva 91 artiklan 1 kohta poistetaan.

Oikeusperustaan jäisi siten jäljelle vain SEUT-sopimuksen työntekijöiden vapaata 
liikkuvuutta koskeva 46 artikla ja työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä 
sosiaaliturva-alan toimenpiteitä koskeva 48 artikla.

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat

Jäljempänä olevat artiklat esitettiin komission ehdotuksen oikeusperustaksi.

SEUT-sopimuksen 46 artiklan, joka on henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaata 
liikkuvuutta koskevan osaston työntekijöitä koskevassa luvussa, sanamuoto on 
seuraavanlainen (painotus lisätty):

46 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 40 artikla)

Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan 
direktiivein tai asetuksin ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen 45 artiklassa 
tarkoitetun työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi, erityisesti: 

a) varmistamalla kansallisten työvoimaviranomaisten kiinteän 
yhteistoiminnan;

b) poistamalla sellaiset kansallisesta lainsäädännöstä ja jäsenvaltioiden 
välisistä aikaisemmista sopimuksista johtuvat hallinnolliset menettelyt 
ja käytännöt sekä avoinna oleviin työpaikkoihin pääsyä koskevat 
määräajat, joiden voimassa pitäminen olisi esteenä työntekijöiden 
liikkuvuuden vapauttamiselle;

c) poistamalla kaikki sellaiset kansallisesta lainsäädännöstä ja 
jäsenvaltioiden välisistä aikaisemmista sopimuksista johtuvat määräajat 
ja muut rajoitukset, joilla asetetaan muiden jäsenvaltioiden 
työntekijöille erilaiset työpaikan vapaata valintaa koskevat ehdot kuin 
jäsenvaltion kotimaisille työntekijöille;

d) toteuttamalla järjestelmiä, joiden avulla työtä välitetään ja työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan välinen tasapaino säilytetään siten, että eri 
alueilla ja teollisuudenaloilla vältetään elintasoa ja työllisyyttä 
uhkaavat vakavat vaarat.

SEUT-sopimuksen 45 artiklan, joka on samassa osastossa ja luvussa ja johon SEUT-
sopimuksen 46 artiklassa viitataan, sanamuoto on seuraavanlainen:
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45 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 39 artikla)

1. Turvataan työntekijöiden vapaa liikkuvuus unionissa. 

2. Se merkitsee, että kaikki kansalaisuuteen perustuva jäsenvaltioiden 
työntekijöiden syrjintä työsopimusten tekemisessä sekä palkkauksessa ja 
muissa työehdoissa poistetaan. 

3. Yleisen järjestyksen tai turvallisuuden taikka kansanterveyden vuoksi 
perustelluin rajoituksin se sisältää oikeuden: 

a) hakea tosiasiallisesti tarjottua työtä;

b) liikkua tässä tarkoituksessa vapaasti jäsenvaltioiden alueella;

c) oleskella jäsenvaltion alueella työn tekemiseksi tämän valtion 
kotimaisten työntekijöiden työsuhdetta koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten mukaisesti;

d) työsuhteen päätyttyä jäädä jäsenvaltion alueelle komission antamissa 
asetuksissa säädetyin edellytyksin.

4. Tämän artiklan määräykset eivät koske julkishallinnon palvelussuhteita.

SEUT-sopimuksen 48 artiklan, joka myös on henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaata 
liikkuvuutta koskevan osaston työntekijöitä koskevassa luvussa, sanamuoto on 
seuraavanlainen (painotus lisätty):

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 
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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.

SEUT-sopimuksen 53 artiklan, joka on henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaata 
liikkuvuutta koskevan osaston sijoittautumisoikeutta koskevassa luvussa, sanamuoto on 
seuraavanlainen (painotus lisätty):

53 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 47 artikla)

1. Helpottaakseen itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymistä ja toimintaa 
itsenäisenä ammatinharjoittajana Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat 
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen direktiivejä tutkintotodistusten, 
todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen 
vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi 
ryhtymistä ja toimintaa itsenäisenä ammatinharjoittajana koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta.

2. Lääkärinammattia, lääketieteeseen liittyviä ammatteja ja apteekkialan 
ammatteja koskevien rajoitusten asteittainen poistaminen riippuu niiden 
harjoittamisen edellytysten yhteensovittamisesta eri jäsenvaltioissa.

SEUT-sopimuksen 62 artiklan, joka on henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaata 
liikkuvuutta koskevan osaston palveluja koskevassa luvussa, sanamuoto on seuraavanlainen:

62 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 55 artikla)

Mitä 51–54 artiklassa määrätään, sovelletaan tässä luvussa tarkoitettuihin 
kysymyksiin.

SEUT-sopimuksen 91 artiklan, joka on liikennettä koskevassa osastossa, sanamuoto on 
seuraavanlainen (painotus lisätty):
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91 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 71 artikla)

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto, tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan, 
90 artiklan täytäntöön panemiseksi ja liikenteen erityispiirteet huomioon 
ottaen:

a) antavat yhteisiä sääntöjä, joita sovelletaan kansainväliseen 
liikenteeseen jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai 
useamman jäsenvaltion alueen kautta,

b) vahvistavat ne edellytykset, joilla muut kuin jäsenvaltiossa asuvat 
liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa liikennettä siellä,

c) toteuttavat toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi,

d) antavat muut aiheelliset säännökset.

2. Toteutettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä otetaan huomioon 
tapaukset, joissa toimenpiteiden soveltaminen voi joillakin alueilla vaikuttaa 
vakavasti elintasoon ja työllisyyteen sekä kuljetuskaluston käyttöön.

III – Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö

Unionin 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”1. Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä 
oikeusperusta.

Kun on kyse useammasta oikeusperustasta, on vahvistettava,
1. pyritäänkö ehdotuksella useaan tavoitteeseen tai onko siinä useita osatekijöitä, joista yhtä 

voidaan pitää pääasiallisena tai määräävänä tarkoituksena tai osatekijänä ja muita 
toissijaisina; tai 

2. pyritäänkö sillä samanaikaisesti useampaan tarkoitukseen tai onko siinä useampia 
osatekijöitä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden 
toisarvoinen ja välillinen.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisessä tapauksessa säädöksessä on 
käytettävä yhtä oikeusperustaa, toisin sanoen sitä, jota pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai 
osatekijä edellyttää, ja toisessa tapauksessa säädöksessä on käytettävä useaa eri 
oikeusperustaa2.

1 Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleinen tullietuusjärjestelmä), Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta; asia 
C-440/05, komissio v. neuvosto, Kok. 2007, s. I-9097; asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 
2009, s. I-7585.
2 Ks. edellä mainittu asia C-411/06, 46–47 kohta.
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IV – Ehdotetun asetuksen tarkoitus ja sisältö

Ehdotuksen tarkoituksena on perustaa Euroopan työviranomainen, jotta voidaan varmistaa, 
että työvoiman liikkuvuutta koskevat EU-säännöt pannaan täytäntöön oikeudenmukaisella, 
yksinkertaisella ja tehokkaalla tavalla, sekä avustaa jäsenvaltioita ja komissiota 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisessa unionissa. Tämä toteutettaisiin antamalla 
työviranomaisen hoidettavaksi joukko operatiivisia tehtäviä, joihin kuuluu esimerkiksi 
asiaankuuluvien tietojen ja palvelujen tarjoaminen yksityishenkilöille ja työnantajille sekä 
jäsenvaltioiden tukeminen yhteistyöjärjestelyissä, tiedonvaihdossa, samanaikaisissa tai 
yhteisissä tarkastuksissa, riskinarvioinnissa, valmiuksien kehittämisessä, sovittelussa ja 
rajatylittäviin työmarkkinahäiriöihin liittyvässä yhteistyössä.

Euroopan työviranomainen yhdistäisi tai täydentäisi työvoiman rajatylittävän liikkuvuuden ja 
sosiaaliturvan yhteensovittamisen alalla olemassa olevia EU:n rakenteita ja välineitä 
yhdenmukaistamalla tehtäviä, joita tällä hetkellä suoritetaan hajanaisesti useissa komiteoissa 
ja elimissä, ja antamalla operatiivista tukea työvoiman liikkuvuuden ja sosiaaliturvan 
koordinoinnin aloilla. Näin lisättäisiin rajatylittävään liikkuvuuteen liittyvän EU:n politiikan 
johdonmukaisuutta. Seuraavat elimet on tarkoitus sisällyttää Euroopan työviranomaiseen:

 työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) koordinointitoimisto
 työntekijöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevä tekninen komitea
 työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevä 

asiantuntijakomitea
 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan 

tekninen komitea, tilintarkastuslautakunta ja sovittelulautakunta
 pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävä eurooppalainen foorumi.

Euroopan työviranomainen pyrkisi varmistamaan, että valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa 
taataan työntekijöiden ja kansalaisten oikeudet yhdenvertaiseen kohteluun sekä 
työllistymismahdollisuuksien ja sosiaaliturvan saatavuus, ja se myös tarjoaisi yrityksille 
avoimesti tietoa paikallisista työnormeista kaikkialla sisämarkkinoilla. Lisäksi sen 
tarkoituksena on tukea kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä, jotta varmistetaan 
työntekijöiden ja kansalaisten sosiaalisten oikeuksien noudattaminen ja torjutaan petoksia ja 
väärinkäytöksiä.

Ehdotetulla asetuksella edistettäisiin sosiaalialan huippukokouksessa Göteborgissa 
vuonna 2017 esitetyssä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa määriteltyjen periaatteiden 
ja oikeuksien täytäntöönpanoa etenkin siten, että lisätään tietoisuutta liikkuvuutta 
harjoittavien kansalaisten koulutusmahdollisuuksista ja elinikäisen oppimisen 
mahdollisuuksista ja parannetaan työllisyyden aktiivista tukemista, ja yleisemmin siten, että 
pannaan tehokkaasti ja vaikuttavasti täytäntöön työvoiman liikkuvuutta ja sosiaaliturvan 
koordinointia koskeva unionin lainsäädäntö sekä työehtosopimukset, joilla pannaan 
täytäntöön tätä lainsäädäntöä. 

Ehdotuksen perustelujen mukaan asetus perustuu EU:n erillisvirastoja koskevaan yhteiseen 
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lähestymistapaan3. Lisäksi tarkennetaan, että asetus tarjoaisi oikeusvarmuuden, jota 
edellytetään Euroopan työviranomaisen perustamiseksi ja jota ei voitaisi saavuttaa muilla 
sääntelytavoilla.

Väliaikaiseen sopimukseen sisältyy johdanto-osan 48 kappaletta, 49 artiklaa (jaettuina 
kuuteen lukuun) ja liite.

Johdanto-osan 1–4 a kappaleessa esitetään poliittinen tausta ja 5–9 kappaleessa asetuksen 
soveltamisala. Johdanto-osan 8 kappaleessa täsmennetään, että olisi arvioitava ja tarkistettava 
määräajoin työviranomaisen toiminta-alaa ja etenkin kysymystä siitä, olisiko sellaisten 
muiden unionin säädösten, jotka kattavat kansainväliseen liikenteeseen liittyviä alakohtaisia 
tarpeita, kuuluttava kyseiseen toiminta-alaan. 

Johdanto-osan 10 kappaleessa esitetään, että työviranomaisen ei pitäisi luoda uusia oikeuksia 
tai velvollisuuksia yksityishenkilöille tai työnantajille, mukaan luettuna talouden toimijat tai 
voittoa tuottamattomat järjestöt, koska niiden olisi kuuluttava työviranomaisen toiminnan 
piiriin samalla tavalla kuin ne kuuluvat unionin lainsäädännön piiriin tämän asetuksen 
soveltamisalan puitteissa.

Johdanto-osan 11–13 kappaleessa määritellään jäsenvaltioiden ja muiden elinten kanssa 
tehtävän yhteistyön ja niiden välisen yhteistyön muodot.

Johdanto-osan 14–14 a kappaleessa käsitellään tarkastuksia, 15 kappaleessa analyyttisiä ja 
riskinarviointivalmiuksia, 16 kappaleessa operatiivista tukea, 16 a kappaleessa pimeän työn 
vastaista yhteistyötä ja 17 kappaleessa sovittelua. 

Johdanto-osan 20–24 kappaleessa määritellään työviranomaisen johtamisrakenne, sen suhde 
sidosryhmiin sekä sen toiminnan talousarvioon liittyviä ja käytännön näkökohtia.

Johdanto-osan 25–31 kappaleessa käsitellään tietosuojaa, avoimuutta, tilintarkastusta, 
henkilöstöasioita ja työviranomaisen suhdetta muihin unionin virastoihin ja elimiin. 

Johdanto-osan 32–37 kappaleessa määritellään suhde muuhun unionin lainsäädäntöön, ja 
niihin sisältyvät vakiomuotoiset johdanto-osan kappaleet, jotka koskevat toissijaisuutta, 
suhteellisuutta ja perusoikeuksia.

Periaatteita koskeva I luku sisältää kohdetta ja soveltamisalaa, tavoitteita ja työviranomaisen 
oikeudellista asemaa koskevat artiklat. Väliaikaisen sopimuksen 1 artiklassa luetellaan kaikki 
unionin säädökset, jotka kuuluvat työviranomaisen toiminnan piiriin4:
 direktiivi (EY) 96/71 palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden 

lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon
 asetus (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta
 asetus (EU) N:o 492/2011 työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella
 direktiivi (EU) 2014/54 työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille 

myönnettyjen oikeuksien käyttämistä helpottavista toimenpiteistä

3 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_fi.pdf
4 Ks. väliaikaisen sopimuksen 1 artiklasta kyseisten säädösten täydelliset nimet ja EUVL-julkaisuviitteet.

https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_fi.pdf
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 asetus (EU) 2016/589 työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), 
liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen 
tiivistämisestä

 asetus (EY) N:o 561/2006 tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta
 direktiivi 2006/22/EY tieliikenteen sosiaalilainsäädännön täytäntöönpanoa koskevista 

vähimmäisedellytyksistä
 asetus (EY) N:o 1071/2009 maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen 

edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä.

Työviranomaisen tehtäviä koskeva II luku sisältää 5–17 artiklan, ja niissä käsitellään 
työvoiman liikkuvuutta koskevia tietoja, Eures-verkoston koordinointia, jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa, samanaikaisten tai yhteisten tarkastusten koordinointia ja 
tukemista, samanaikaisia tai yhteisiä tarkastuksia koskevia järjestelyjä, työvoiman 
liikkuvuutta koskevia analyysejä ja riskinarviointeja, valmiuksien kehittämisen tukemista, 
pimeän työn vastaisen yhteistyön edistämistä, jäsenvaltioiden välistä sovittelua, yhteistyötä 
muiden virastojen ja erityiselinten kanssa, yhteentoimivuutta ja tiedonvaihtoa. 

Työviranomaisen organisaatiota koskeva III luku sisältää 17–24 artiklan, ja niissä käsitellään 
hallinto- ja johtamisrakennetta, hallintoneuvoston kokoonpanoa ja tehtäviä, toimitusjohtajan 
velvollisuuksia ja sidosryhmien edustajien ryhmän kokoonpanoa.

Asetuksen IV luvussa käsitellään työviranomaiseen liittyviä budjettiasioita, ja se sisältää 25–
30 artiklan.

Asetuksen V luku koskee henkilöstöasioita, ja se sisältää 31–34 artiklan.

Yleisiä ja loppusäännöksiä koskeva VI luku sisältää 35–51 artiklan, ja niissä käsitellään 
erioikeuksia ja vapauksia, kielijärjestelyjä, avoimuutta ja tietosuojaa, petostentorjuntaa, 
arviointia ja tarkistamista, hallinnollisia tutkimuksia, yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, 
toimipaikkaa koskevaa sopimusta ja toimintaedellytyksiä, 1 artiklassa lueteltujen EU:n 
säädösten muuttamista sekä asetuksen voimaantuloa.

V – Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen

Kuten komission alkuperäisestä oikeusperustan valinnasta sekä edellä esitetystä sopimuksen 
tavoitteesta ja sisällöstä käy ilmi, työviranomaisen tehtävät ja tavoitteet koskevat pääasiassa 
neljää alaa, jotka ovat työvoiman rajatylittävä liikkuvuus, työntekijöiden lähettäminen työhön 
toiseen jäsenvaltioon, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen sekä erittäin liikkuvat 
palvelut (esimerkiksi kansainvälinen liikenne).

Oikeudellinen yksikkö toteaa, että tässä yhteydessä on tehtävä ero palvelujen tarjoamisen 
vapauden ja työntekijöiden vapaan liikkuvuuden välillä mutta että unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännössä myönnetään kuitenkin näiden kahden vapauden välinen yhteys.5

Vaikka voimassa olevat EU:n säädökset työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen 
jäsenvaltioon perustuvat SEUT-sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan ja 62 artiklaan, näitä 

5 Ks. oikeudellisen yksikön lausunto, SJ-0252/18, 21 kohta.
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artikloja ei kuitenkaan voitaisi sisällyttää tämän asetuksen oikeusperustaan, sillä ne voivat 
yksiselitteisesti olla muodoltaan vain direktiivejä (”... Euroopan parlamentti ja neuvosto 
antavat... direktiivejä...”).

Jäljelle jäävät SEUT-sopimuksen 46 ja 48 artikla sekä 91 artiklan 1 kohta.

Koska SEUT-sopimuksen 46 artiklassa määrätään sellaisten direktiivien tai asetusten 
antamisesta, jotka ovat tarpeen työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi, ja koska 
tämän käsiteltävänä olevan asetuksen tavoite ja sisältö, mukaan lukien työviranomaisen 
suunnitellut tehtävät, liittyvät suoraan luetteloon kyseisen artiklan (ja SEUT-sopimuksen 
45 artiklassa esitetyn määritelmän, johon 46 artiklassa viitataan) pohjalta mahdollisesti 
toteutettavista toimista, on selvää, että tämän artiklan on kuuluttava oikeusperustaan.

Vastaavasti koska SEUT-sopimuksen 48 artiklassa määrätään sellaisten sosiaaliturva-alan 
toimenpiteiden toteuttamisesta (rajoittamatta mitenkään sitä, toteutetaanko ne direktiivein vai 
asetuksin), jotka ovat tarpeen työntekijöiden, sekä palkattujen työntekijöiden että itsenäisten 
ammatinharjoittajien, vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi, ja koska tämä liittyy suoraan 
käsiteltävänä olevan asetuksen tavoitteeseen ja sisältöön, mukaan lukien työviranomaisen 
suunnitellut tehtävät, tämän artiklan on myös kuuluttava oikeusperustaan.

Tarkasteltaessa sitä, onko jompikumpi edellä mainituista kahdesta artiklasta toiseen nähden 
toissijainen ja välillinen, voitaisiin ehkä väittää, että koska SEUT-sopimuksen 48 artiklaan 
sisältyy viittaus ”jotka ovat tarpeen työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi”, sitä 
pidettäisiin SEUT-sopimuksen 46 artiklaan nähden toissijaisena, mutta koska tällä asetuksella 
perustetaan virasto koordinoimaan kummallakin alalla tehtävää työtä yhdistämällä toisiinsa 
useita säädöksiä, jotka perustuvat yhteen tai kumpaankin oikeusperustaan, ja sulauttaen 
yhteen useita elimiä molemmilta aloilta, on todettava, että asetuksella edistetään 
samanaikaisesti kumpaakin tavoitetta ja osatekijää ja että ne tässä tapauksessa liittyvät 
erottamattomasti toisiinsa ilman että kumpikaan niistä on toiseen nähden toissijainen ja 
välillinen.

SEUT-sopimuksen 46 ja 48 artiklan on sen vuoksi yhdessä muodostettava asetuksen 
oikeusperusta.

Vielä on ratkaistava, onko myös liikennettä koskevan 91 artiklan 1 kohdan kuuluttava 
oikeusperustaan.

Vaikka 1 artiklassa on lueteltu useita liikennealan säädöksiä, jotka kuuluvat työviranomaisen 
toiminnan piiriin, on muistettava, että johdanto-osan 8 kappaleessa täsmennetään, että olisi 
arvioitava ja tarkistettava määräajoin työviranomaisen toiminta-alaa ja etenkin kysymystä 
siitä, olisiko sellaisten muiden unionin säädösten, jotka kattavat kansainväliseen liikenteeseen 
liittyviä alakohtaisia tarpeita, kuuluttava kyseiseen toiminta-alaan. Näin ollen voitaisiin 
väittää, ettei missään vaiheessa ollut tarkoituksena sisällyttää liikennettä työviranomaisen 
toimiin erityisenä ja erillisenä luokkana ja että tämä oikeusperusta on vain toissijainen 
suhteessa pääasiallisiin tai määrääviin tarkoituksiin ja osatekijöihin, toisin sanoen työvoiman 
rajatylittävään liikkuvuuteen ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamiseen, joita koskevia 
säännöksiä sovelletaan joka tapauksessa liikennealan työntekijöihin6.

6 Ks. edellinen alaviite, 23–34 kohta.
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Sen vuoksi ei vaikuta tarpeelliselta sisällyttää liikennettä koskevaa 91 artiklan 1 kohtaa 
asetuksen oikeusperustaan.

Oikeudellinen yksikkö muistuttaa lopuksi, ettei perussopimuksissa määrätä tiettyä erityistä 
oikeusperustaa unionin virastojen tai elinten perustamista varten, vaan ne voivat pikemminkin 
perustua täsmällisempään unionin politiikkoja koskevaan aineelliseen oikeusperustaan, 
esimerkiksi SEUT-sopimuksen 114 artiklaan silloin, kun tarkoituksena on tehostaa 
sisämarkkinoiden toimintaa. Oikeudellisen yksikön luettelemien esimerkkien7 lisäksi tässä 
yhteydessä voitaisiin myös mainita, että Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) 
edeltäjä perustettiin alun perin joustolausekkeen pohjalta, mutta kun sen perustamisesta 
annettua asetusta8 ajantasaistettiin huomattavasti joitakin vuosia sitten, sen oikeusperustaksi 
muutettiin SEUT-sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva 118 artikla, joka oli tällä 
välin sisällytetty SEUT-sopimukseen Lissabonin sopimuksen hyväksymisen seurauksena. 

Tämä esimerkki antaa lisätukea näkemykselle, jonka mukaan Euroopan työviranomaista 
koskevan asetuksen oikeusperustana pitäisi olla täsmällinen, kyseisten unionin politiikkojen 
harjoittamista koskeva aineellinen oikeusperusta, toisin sanoen SEUT-sopimuksen 
työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskeva 46 artikla ja sosiaaliturva-alan toimenpiteitä 
koskeva 48 artikla.

VI – Päätelmä ja suositus

Edellä esitetyn arvion valossa SEUT-sopimuksen 46 ja 48 artikla ovat asianmukainen 
oikeusperusta asetusta koskevalle väliaikaiselle sopimukselle.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 4. maaliskuuta 2019 äänin 
19 puolesta, 0 vastaan ja 0 tyhjää9 suosittaa, että työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 
hyväksyy edellä mainitun oikeusperustan silmällä pitäen äänestystä väliaikaisesta 
sopimuksesta, kuten Coreperin 21. helmikuuta 2019 hyväksymässä tekstissä ehdotetaan.

7 Ks. edellinen alaviite, 9 kohta ja kyseistä kohtaa koskeva alaviite 5.
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan 
unionin tavaramerkistä (EUVL L 154, 16.6.2017, s. 1).
9 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Jean-Marie Cavada, 
Mady Delvaux (varapuheenjohtaja), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Pascal Durand, 
Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, 
Karoline Graswander-Hainz (työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 
(Francis Zammit Dimechin puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Philippe Loiseau (Gilles 
Lebretonin puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Alex Mayer (Mary Honeyballin puolesta 
työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Andrey Novakov (Emil Radevin puolesta työjärjestyksen 
200 artiklan 2 kohdan mukaisesti) ja Godelieve Quisthoudt-Rowohl (Axel Vossin puolesta työjärjestyksen 
200 artiklan 2 kohdan mukaisesti).
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