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Asia: Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: Ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa 
säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, 
mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 
291 artiklaan. (COM(2016)0799 – 2016/0400(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Toimielinten välisissä neuvotteluissa, jotka koskivat ehdotusta Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (2016/0400(COD); jäljempänä ’ehdotus’) päästiin 
12. helmikuuta 2019 väliaikaiseen sopimukseen. Siihen sisältyy sopimus oikeusperustan 
muuttamisesta, koska ehdotus päätettiin jakaa kahteen osaan. Tämän johdosta oikeudellisten 
asioiden valiokunnan koordinaattorit päättivät 18. helmikuuta 2019 antaa työjärjestyksen 
39 artiklan 3 kohdan nojalla lausunnon ehdotuksen jakamisesta syntyvien kahden osan 
oikeusperustan asianmukaisuudesta. Coreper hyväksyi väliaikaisen sopimuksen 
27. helmikuuta 2019 ja oikeudellisten asioiden valiokunta 4. maaliskuuta 2019. 
Puheenjohtajakokous hyväksyi jaon 7. maaliskuuta 2019.

I – Tausta

Päätöksen 1999/468/EY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 
2006/512/EY, (jäljempänä ’komitologiapäätös’) 5 a artiklalla otettiin käyttöön niin kutsuttu 
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valvonnan käsittävä sääntelymenettely. Vuosina 2008 ja 2009 hyväksyttiin useita välineitä1 
kyseiseen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn (”mukauttaminen valvonnan 
käsittävään sääntelymenettelyyn”). Lissabonin sopimuksen voimaantulon ja SEUT:n 290 ja 
291 artiklalla luodun uuden oikeudellisen kehyksen perusteella komitologiapäätöstä oli 
tarkistettava. Asetuksella (EU) N:o 182/2011 (jäljempänä ’komiteamenettelyä koskeva 
asetus’), joka hyväksyttiin tätä tarkoitusta varten SEUT:n 291 artiklan 3 kohdan nojalla, 
jätettiin kuitenkin tarkoituksella sen soveltamisalan ulkopuolelle komitologiapäätöksen 
5 a artikla, jolla valvonnan käsittävä sääntelymenettely perustettiin. Näin ollen 5 a artikla oli 
pidettävä väliaikaisesti voimassa niiden voimassa olevien säädösten takia, joissa siihen 
viitataan. Toisaalta kyseinen säännöstö on mukautettava Lissabonin sopimukseen, jotta 
voidaan taata oikeusvarmuus. Tätä varten komissio ehdotti vuonna 2013, että mukautus 
vietäisiin päätökseen kolmella kattavalla ehdotuksella (niin kutsutut Omnibus-ehdotukset), 
jotka parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä helmikuussa 2014 oikeudellisten 
asioiden valiokunnan mietintöjen pohjalta. Komissio kuitenkin perui ehdotukset, koska 
neuvosto ei löytänyt ratkaisua.

Kun 13. huhtikuuta 2016 tehty uusi toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä 
tuli voimaan, komissio esitti joulukuussa 2016 kaksi uutta mukauttamisehdotusta, joista 
toisessa keskityttiin lainsäädäntöasioihin oikeusalalla2 ja toisessa muihin politiikanaloihin 
(ehdotus kattaa 168 säädöstä).

Ehdotuksen perustelujen erillisessä jaksossa, joka koskee oikeusperustan valintaa, komissio 
täsmentää, että ”tämä ehdotus perustuu kaikkien muutettujen perussäädösten 
oikeusperustoihin”. Tämä merkitsee, että komission ehdotuksen oikeusperustan muodostavat 
perussopimusten määräykset vastaavat kyseisten 168 säädöksen oikeusperustoihin sisältyviä 
kaikkia perussopimuksen määräyksiä. Komission esittämä ehdotuksen oikeusperusta oli siis 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 33 artikla, 43 artiklan 2 kohta, 
53 artiklan 1 kohta, 62 artikla, 64 artiklan 2 kohta, 91 artikla, 100 artiklan 2 kohta, 114 artikla, 
153 artiklan 2 kohdan b alakohta, 168 artiklan 4 kohdan a alakohta, 168 artiklan 4 kohdan 
b alakohta, 172 artikla, 192 artiklan 1 kohta, 207 artikla, 214 artiklan 3 kohta ja 338 artiklan 
1 kohta. Lisäksi komissio totesi perusteluissa selvästi, että ”tämä aloite koskee yksinomaan 
menettelyjä, joita sovelletaan unionin tasolla hyväksyttäessä siirrettyyn toimivaltaan 
perustuvia säädöksiä”.

Komission oikeusperustaa koskeva lähestymistapa noudatti lähestymistapaa, jota sovellettiin 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1137/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, eräiden 
perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn soveltamisalaan kuuluvien säädösten 
mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – 
Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – Ensimmäinen osa, EUVL L 311, 21.11.2008, s. 1, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 219/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, eräiden 
perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston 
päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Mukauttaminen valvonnan 
käsittävään sääntelymenettelyyn – Toinen osa, EUVL L 87, 31.3.2009, s 109, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 1103/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, eräiden Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston 
päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Mukauttaminen valvonnan 
käsittävään sääntelymenettelyyn – Kolmas osa, EUVL L 304, 14.11.2008, s. 80. 
2 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (2016/0399(COD).
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mukauttamisessa valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn sekä vuoden 2013 Omnibus-
ehdotuksissa.

12. helmikuuta 2019 kolmen toimielimen neuvottelijat sopivat kolmikantakokouksessa, että 
Omnibus-ehdotus jaetaan, ja saattoivat päätökseen neuvottelut sen kattamista 64 säädöksestä. 
He sopivat myös, että neuvotteluja muista 104 säädöksestä jatkettaisiin seuraavalla 
vaalikaudella.

Tämän jaon jälkeen sovittiin, että ehdotuksen ensimmäisen, sovitun osan oikeusperustan 
muodostavat perussopimuksen määräykset vastaisivat kyseisen osan kattamien 64 säädöksen 
oikeusperustoihin sisältyviä perussopimuksen määräyksiä ja että näin ollen ehdotuksen 
jäljellä olevan, vielä sopimatta olevan osan oikeusperustat muodostavat perussopimuksen 
määräykset vastaisivat tämän osan kattamien 104 säädöksen oikeusperustoihin sisältyviä 
perussopimuksen määräyksiä.

Toimielinten välisissä neuvotteluissa 12. helmikuuta 2019 hyväksytyn komission ehdotuksen 
osan 64:ää säädöstä koskevat oikeusperustat ovat SEUT:n 33 artikla, 43 artiklan 2 kohta, 
53 artiklan 1 kohta, 62 artikla, 91 artikla, 100 artiklan 2 kohta, 114 artikla, 153 artiklan 
2 kohdan b alakohta, 168 artiklan 4 kohdan b alakohta, 172 artikla, 192 artiklan 1 kohta, 
207 artiklan 2 kohta, 214 artiklan 3 kohta ja 338 artiklan 1 kohta. Komission alkuperäiseen 
ehdotukseen verrattuna tähän ei sisällytetty SEUT:n 64 artiklan 2 kohtaa eikä 168 artiklan 
4 kohdan a alakohtaa, koska ne ovat sellaisten säädösten oikeusperustoja, jotka eivät kuulu 
tähän ensimmäiseen osaan. 

Komission ehdotuksen osa, josta ei vielä ole sovittu ja joka kattaa jäljellä olevat 104 säädöstä, 
perustuisi perussopimuksen määräyksiin, jotka vastaavat niiden oikeusperustoja, toisin sanoen 
SEUT:n 43 artiklan 2 kohtaan, 53 artiklan 1 kohtaan, 62 artiklaan, 91 artiklaan, 100 artiklan 
2 kohtaan, 114 artiklaan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohtaan, 168 artiklan 4 kohdan 
a alakohtaan, 168 artiklan 4 kohdan b alakohtaan, 192 artiklan 1 kohtaan ja 338 artiklan 
1 kohtaan. On huomattava, että SEUT:n 64 artiklan 2 kohta ei vastaa mitään säädöstä 104:n 
jäljellä olevan säädöksen joukossa ja että sen alkuperäinen sisällyttäminen ehdotukseen oli 
virhe.

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat

Jäljempänä olevat artiklat ovat lainsäätäjien hyväksymän komission ehdotuksen ensimmäisen 
osan oikeusperustoja ja koskevat 64:ää säädöstä. 

SEUT:n tulliyhteistyötä koskevassa luvussa oleva 33 artikla on seuraava:

33 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 135 artikla)
Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat perussopimusten soveltamisalalla tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteitä jäsenvaltioiden sekä jäsenvaltioiden ja 
komission välisen tulliyhteistyön vahvistamiseksi.

SEUT:n maataloutta ja kalastusta koskevassa kolmannessa osassa oleva 43 artiklan 2 kohta on 
seuraava:
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43 artiklan 2 kohta
(aiempi EY-sopimuksen 37 artikla)
(...) 2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
yhteisestä maatalouden markkinajärjestelystä sekä muista yhteisen maatalous- ja 
kalastuspolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavista säännöksistä.

SEUT:n henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaata liikkuvuutta koskevan osaston 
sijoittautumisoikeutta koskevassa luvussa oleva 53 artiklan 1 kohta on seuraava:

53 artiklan 1 kohta
(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.

SEUT:n henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaata liikkuvuutta koskevan osaston palveluja 
koskevassa luvussa oleva 62 artikla on seuraava:

62 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 55 artikla)
Mitä 51–54 artiklassa määrätään, sovelletaan tässä luvussa tarkoitettuihin 
kysymyksiin.

SEUT:n liikennettä koskevassa osastossa oleva 91 artikla on seuraava:

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.

SEUT:n liikennettä koskevassa osastossa oleva 100 artiklan 2 kohta on seuraava:

100 artiklan 2 kohta
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(aiempi EY-sopimuksen 80 artikla)
(...) 2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
antaa meri- ja lentoliikennettä koskevat aiheelliset säännökset. Ne tekevät ratkaisunsa talous- 
ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa kuultuaan.

Lainsäädännön lähentämistä koskevassa luvussa oleva 114 artikla on seuraava:
114 artikla
(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.
2. Mitä 1 kohdassa määrätään, ei sovelleta veroja, henkilöiden vapaata liikkuvuutta eikä 
työntekijöiden oikeuksia tai etuja koskeviin säännöksiin tai määräyksiin.
3. Komissio perustaa 1 kohdassa tarkoitetut, terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua tai 
kuluttajansuojaa koskevat ehdotuksensa suojelun korkeaan tasoon ottaen erityisesti huomioon 
kaiken tieteelliseen tietoon perustuvan uuden kehityksen. Myös Euroopan parlamentti ja 
neuvosto pyrkivät kumpikin toimivaltansa rajoissa tähän tavoitteeseen.
4. Jos sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto, neuvosto tai komissio on 
toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio pitää tärkeistä 36 artiklassa 
tarkoitetuista taikka ympäristön tai työympäristön suojelua koskevista syistä tarpeellisena 
pitää voimassa kansalliset säännöksensä tai määräyksensä, jäsenvaltio antaa nämä 
säännökset ja määräykset sekä perusteet niiden voimassa pitämiselle tiedoksi komissiolle.
5. Jos sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto, neuvosto tai komissio on 
toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio lisäksi pitää tarpeellisena ottaa 
käyttöön uuteen, ympäristönsuojelua tai työympäristön suojelua koskevaan tieteelliseen 
näyttöön perustuvia kansallisia säännöksiä tai määräyksiä kyseisen jäsenvaltion erityisten 
ongelmien vuoksi, jotka ovat ilmenneet yhdenmukaistamistoimenpiteen toteuttamisen jälkeen, 
jäsenvaltio antaa suunnitellut säännökset ja määräykset sekä niiden käyttöönottamisen 
perusteet tiedoksi komissiolle, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.
6. Komissio hyväksyy tai hylkää kyseiset kansalliset säännökset tai määräykset kuuden 
kuukauden kuluessa 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista tiedoksi antamisista todettuaan ensin, 
ovatko ne keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen ja muodostavatko ne esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.
Jollei komissio tee päätöstä määräajan kuluessa, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja kansallisia 
säännöksiä tai määräyksiä pidetään hyväksyttyinä.
Komissio voi ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että tässä kohdassa määrättyä määräaikaa 
voidaan pidentää edelleen kuudella kuukaudella, jos se on perusteltua asian monitahoisuuden 
vuoksi eikä määräajan pidentäminen vaaranna ihmisten terveyttä.
7. Jos jäsenvaltio on 6 kohdan mukaisesti oikeutettu pitämään voimassa tai ottamaan käyttöön 
yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavia kansallisia säännöksiä tai määräyksiä, komissio 
tutkii viipymättä, onko sillä syytä ehdottaa kyseisen toimenpiteen mukauttamista.
8. Jos jäsenvaltio ottaa esille kansanterveyttä koskevan erityisen ongelman alalla, jolla on 
aiemmin toteutettu yhdenmukaistamistoimenpiteitä, se ilmoittaa ongelmasta komissiolle, joka 
tutkii välittömästi, olisiko neuvostolle ehdotettava aiheellisia toimenpiteitä.
9. Poiketen 258 ja 259 artiklassa määrätystä menettelystä komissio tai jäsenvaltio voi saattaa 
asian suoraan Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos se katsoo, että jokin 
jäsenvaltio käyttää väärin tämän artiklan mukaisia valtuuksiaan.
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10. Edellä tarkoitettuihin yhdenmukaistamistoimenpiteisiin sisällytetään aiheellisissa 
tapauksissa suojalauseke, jonka nojalla jäsenvaltiot saavat, unionin valvontamenettelyn 
alaisina, toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä yhdestä tai useammasta 36 artiklassa mainitusta, 
muusta kuin taloudellisesta syystä.

Sosiaalipolitiikkaa koskevassa osastossa oleva 153 artiklan 2 kohdan b alakohta on seuraava 
[täsmennys lisätty]:

153 artiklan 2 kohdan b alakohta
(aiempi EY-sopimuksen 137 artikla)
(...) 2. Tätä varten [eli 151 artiklan tavoitteiden saavuttamiseksi EU:n tuella ja jäsenvaltioiden 
toimintaa täydentämällä 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla] Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat:
a) (...)
b) antaa 1 kohdan a–i alakohdassa tarkoitetuilla aloilla direktiivein säännöksiä 
vähimmäisvaatimuksista, jotka pannaan täytäntöön asteittain ottaen huomioon kunkin 
jäsenvaltion edellytykset ja kussakin jäsenvaltiossa voimassa oleva tekninen sääntely. Näissä 
direktiiveissä vältetään säätämästä sellaisia hallinnollisia, taloudellisia tai oikeudellisia 
rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista taikka niiden 
kehittämistä.

Kansanterveyttä koskevassa osastossa oleva 168 artiklan 4 kohdan b alakohta on 
seuraava:

168 artiklan 4 kohdan b alakohta
(aiempi EY-sopimuksen 152 artikla)
(...) 4. Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 5 kohdassa ja 6 artiklan a alakohdassa määrätään, ja 
noudattaen 4 artiklan 2 kohdan k alakohdan määräyksiä, Euroopan parlamentti ja neuvosto 
myötävaikuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä talous- ja 
sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen toteuttamalla seuraavia toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua yhteisiin 
turvallisuuskysymyksiin:
a) (...)
b) eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualalla toimenpiteitä, joiden välittömänä tarkoituksena on 
kansanterveyden suojeleminen; (...)

Euroopan laajuisia verkkoja koskevassa osastossa oleva 172 artikla on seuraava:

172 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 156 artikla)
Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat 171 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
suuntaviivat ja muut toimenpiteet tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä talous- ja 
sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan.
Niihin suuntaviivoihin ja niihin yhteistä etua koskeviin hankkeisiin, jotka koskevat jonkin 
jäsenvaltion aluetta, tarvitaan tuon jäsenvaltion hyväksyminen.

Ympäristöä koskevassa XX osastossa oleva 192 artiklan 1 kohta on seuraava:
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192 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 175 artikla)
1. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan unionin toimista 
191 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. (...)

Yhteistä kauppapolitiikkaa koskevassa luvussa oleva 207 artikla on seuraava:

207 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 133 artikla)
1. Yhteinen kauppapolitiikka perustuu yhtenäisiin periaatteisiin etenkin tullien muuttamisessa, 
tulli- ja kauppasopimusten tekemisessä tavara- ja palvelukaupan alalla, sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien kaupallisten näkökohtien alalla, ulkomaisten suorien sijoitusten osalta, 
vapauttamista koskevien toimenpiteiden yhtenäistämisessä, vientipolitiikassa sekä kauppaa 
suojaavissa toimenpiteissä, kuten polkumyynti- ja tukipalkkiotapauksissa toteutettavissa 
toimenpiteissä. Yhteistä kauppapolitiikkaa harjoitetaan unionin ulkoista toimintaa koskevien 
periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.
2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
annetuilla asetuksilla toimenpiteistä, joilla määritellään puitteet yhteisen kauppapolitiikan 
toteuttamiseksi.
3. Jos on neuvoteltava tai tehtävä sopimuksia yhden tai useamman kolmannen valtion taikka 
kansainvälisen järjestön kanssa, sovelletaan 218 artiklan määräyksiä, jollei tämän artiklan 
erityismääräyksistä muuta johdu.
Komissio antaa asiasta suosituksia neuvostolle, joka valtuuttaa komission aloittamaan 
tarvittavat neuvottelut. Neuvoston ja komission tehtävänä on huolehtia, että neuvotellut 
sopimukset ovat unionin sisäisten politiikkojen ja sääntöjen mukaisia.
Komissio käy näitä neuvotteluja kuullen erityiskomiteaa, jonka neuvosto nimeää avustamaan 
komissiota tässä tehtävässä, sekä niiden ohjeiden mukaisesti, joita neuvosto voi antaa 
komissiolle. Komissio antaa erityiskomitealle ja Euroopan parlamentille säännöllisesti tietoja 
neuvottelujen etenemisestä.
4. Neuvosto tekee 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten neuvottelemista ja tekemistä koskevat 
ratkaisunsa määräenemmistöllä.
Neuvosto tekee palvelukaupan ja teollis- ja tekijänoikeuksien kaupallisten näkökohtien sekä 
ulkomaisten suorien sijoitusten aloilla tehtävien sopimusten neuvottelemista ja tekemistä 
koskevat ratkaisunsa yksimielisesti silloin, kun sopimus sisältää määräyksiä, joiden osalta 
sisäisten sääntöjen antaminen edellyttää yksimielisyyttä.
Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti myös neuvoteltaessa ja tehtäessä sopimuksia:
a) kulttuuri- tai audiovisuaalisten palvelujen kaupan alalla silloin, kun tällaiset sopimukset 
voivat haitata unionin kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta;
b) sosiaali-, koulutus- ja terveyspalvelujen kaupan alalla silloin, kun tällaiset sopimukset 
voivat vakavasti haitata näiden palvelujen järjestämistä kansallisella tasolla ja vaikeuttaa 
jäsenvaltioiden vastuun toteuttamista niiden tarjoamisessa.
5. Liikenteen alan kansainvälisten sopimusten neuvottelemisessa ja tekemisessä noudatetaan 
kolmannen osan VI osaston sekä 218 artiklan määräyksiä.
6. Tällä artiklalla annetun, yhteisen kauppapolitiikan alaan kuuluvan toimivallan käyttäminen 
ei vaikuta unionin ja jäsenvaltioiden väliseen toimivallan jakoon eikä voi johtaa 
jäsenvaltioiden lakien tai asetusten yhdenmukaistamiseen siltä osin kuin tällainen 
yhdenmukaistaminen ei ole perussopimusten mukaan mahdollista.
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Humanitaarista apua koskevassa luvussa oleva 214 artiklan 3 kohta on seuraava:

214 artiklan 3 kohta
(...) 3. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen toimenpiteistä, joilla määritellään puitteet humanitaariseen apuun liittyvien 
unionin toimien toteuttamiselle.

SEUT:n yleisiä määräyksiä ja loppumääräyksiä koskevassa seitsemännessä osassa oleva 
338 artiklan 1 kohta on seuraava:

338 artiklan 1 kohta
(aiempi EY-sopimuksen 285 artikla)
1. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
unionin toiminnan kannalta tarpeellisten tilastojen tuottamisen edellyttämistä toimenpiteistä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan 
keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan noudattamista.

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”3. 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. onko ehdotuksella useampi samanaikainen tavoite tai osatekijä, 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, nimittäin sitä, jota pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai 
osatekijä edellyttää, ja toisessa tapauksessa säädöksellä voi olla useita eri oikeusperustoja.4

Oikeusperustan valinnan ei periaatteessa pitäisi riippua aiempien säädösten osalta tehdyistä 
valinnoista, ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan säädöksen oikeusperusta on 
määritettävä ottaen huomioon säädöksen oma tavoite ja sisältö eikä muita sellaisia unionin 
säädöksiä hyväksyttäessä käytettyä oikeusperustaa, joilla saattaa tietyissä tapauksissa olla 
samanlaisia piirteitä. Jos säädöksellä kuitenkin vain täydennetään tai korjataan toista säädöstä 
muuttamatta alkuperäistä tavoitetta, unionin lainsäätäjällä on täysi oikeus käyttää viimeksi 
mainitun säädöksen oikeusperustana ensimmäisen säädöksen oikeusperustaa.5 

3 Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleiset tullietuudet), 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.
4 Ks. edellä mainittu asia C-411/06, tuomion 46–47 kohta.
5 Ks. 21. kesäkuuta 2018 annettu tuomio asiassa Puola v. parlamentti ja neuvosto, C-5/16, EU:C:2018:483, s. 49 
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IV – Ehdotuksen tarkoitus ja sisältö

Lissabonin sopimuksella otettiin käyttöön delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset ja 
tehtiin selvä ero niiden välille (SEUT:n 290 ja 291 artikla). Lissabonin sopimuksen 
voimaantulon jälkeen tietyt ennen sen voimaantuloa voimassa olleet säädökset, joihin sisältyy 
viittaus valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn, on yhä mukautettava SEUT:n 290 ja 
291 artiklaan.

Ehdotus kattaa, kuten edellä todettiin, säädökset, jotka kuuluivat komission vuonna 2013 
hyväksymien kolmen lainsäädännön mukauttamista koskevan ehdotuksen piiriin, sekä 
säädöksen, joka ei kuulunut vuonna 2013 tehtyyn ehdotukseen, mutta joka edellyttää 
mukauttamista ja on lisätty tähän ehdotukseen. Siihen eivät kuulu säädökset, joista on tällä 
välin tehty yksittäisiä lainsäädäntöehdotuksia.

Ehdotuksessa valittu lainsäädännöllinen lähestymistapa on se, että muutetaan jokaista 
asianomaista säädöstä. 

Erityisesti säännös, joka sisältää aineellisen valtuutuksen valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä varten, muotoillaan uudelleen siten,
että se noudattaa siirrettyä säädösvaltaa koskevien artiklojen vakiolausekkeita. Siirretyn 
säädösvallan käyttämistä koskeva vakioartikla lisätään kaikkiin säädöksiin, ja viittaukset 
valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn poistetaan. Joissakin tapauksissa lainsäätäjät 
päättivät, ettei ole tarpeen antaa minkäänlaista valtuutusta, ja ainoastaan poistivat valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn. 
Ehdotuksen perustelujen mukaan tämä ”koskee yksinomaan menettelyjä, joita sovelletaan 
unionin tasolla hyväksyttäessä siirrettyyn toimivaltaan perustuvia säädöksiä”.

Ehdotuksen perusteella tehtävät mukautukset ja muutokset koskevat ainoastaan unionin tason 
menettelyjä ja ovat siis riippumattomia mahdollisista toimenpiteistä niiden siirtämiseksi 
kansalliseen oikeuteen. Näin ollen direktiivien tapauksessa jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa 
niitä osaksi kansallisia lainsäädäntöjään.

V – Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen

Periaatteessa se, että ehdotus perustuu kaikkien muutettujen perussäädösten 
oikeusperustoihin, ei ole ongelmallista oikeudelliselta kannalta.

On kuitenkin totta, kuten oikeudellinen yksikkö asianmukaisesti huomautti, että osa kyseessä 
olevista säädöksistä on direktiivejä, kun taas komission nykyinen ehdotus on asetuksen 
hyväksymistä varten. Erityisesti SEUT:n 53 artiklan 1 kohta ja 153 artiklan 2 kohdan 
b alakohta, jotka muodostavat kaksi ehdotuksen sovitun osan oikeusperustaa, mahdollistavat, 
että parlamentti ja neuvosto hyväksyvät direktiivejä eivätkä asetuksia.

Kuten komission alkuperäisestä oikeusperustoja koskevasta valinnasta ja ehdotuksen edellä 

ja 69 ja siinä mainittu oikeuskäytäntö.
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esitetyistä tavoitteesta ja sisällöstä käy ilmi, siinä ei pyritä muuttamaan säädöksiä kyseisen 
termin tavanomaisessa merkityksessä. Päinvastoin sen tavoitteena on mukauttaa valvonnan 
käsittävään sääntelymenettelyyn viittaava lainsäädäntö Lissabonin sopimuksella käyttöön 
otettuun lainsäädäntökehykseen. Siihen ei liity säädösten liittämistä osaksi jäsenvaltioiden 
kansallisia lainsäädäntöjä.

Lisäksi olisi huomattava, että ehdotuksen oikeusperustaa koskeva komission lähestymistapa 
noudatti lähestymistapaa, jota sovellettiin mukauttamisessa valvonnan käsittävään 
sääntelymenettelyyn sekä vuoden 2013 Omnibus-ehdotuksissa.

Edellä oleva huomioon ottaen on siis hyväksyttävää, että tämän asetuksen nojalla muutetaan 
joitakin direktiivejä edellä esitettyjen rajojen puitteissa.

VI – Päätelmä ja suositus

Edellä esitetyn analyysin perusteella SEUT:n 33 artikla, 43 artiklan 2 kohta, 53 artiklan 
1 kohta, 62 artikla, 91 artikla, 100 artiklan 2 kohta, 114 artikla, 153 artiklan 2 kohdan 
b alakohta, 168 artiklan 4 kohdan b alakohta, 172 artikla, 192 artiklan 1 kohta, 207 artiklan 
2 kohta, 214 artiklan 3 kohta ja 338 artiklan 1 kohta ovat aikaansaadun väliaikaisen 
sopimuksen asianmukainen oikeusperusta.

Samanaikaisesti SEUT:n 43 artiklan 2 kohta, 53 artiklan 1 kohta, 62 artikla, 91 artikla, 
100 artiklan 2 kohta, 114 artikla, 153 artiklan 2 kohdan b alakohta, 168 artiklan 4 kohdan 
a alakohta, 168 artiklan 4 kohdan b alakohta, 192 artiklan 1 kohta ja 338 artiklan 1 kohta 
muodostavat asianmukaisen oikeusperustan ehdotuksen toiselle osalle, joka parlamentin on 
määrä hyväksyä ensimmäisen käsittelyn kantanaan.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 1. huhtikuuta 2019 yksimielisesti6, 
äänin 14 puolesta, että ehdotuksen jaon jälkeen edellä olevia pidetään väliaikaisen 
sopimuksen oikeusperustana, kuten Coreperin 27. helmikuuta 2019 sopimassa ja 
oikeudellisten asioiden valiokunnan 4. maaliskuuta hyväksymässä tekstissä ehdotettiin, sekä 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan oikeusperustana, mitä tulee 104 muuhun 
ehdotuksen toisen osan säädökseen.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

6 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Jean-Marie Cavada 
(varapuheenjohtaja), Mady Delvaux (varapuheenjohtaja), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Pascal 
Durand, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, 
Julie Ward, Tadeusz Zwiefka, Mylène Troszczynski (Gilles Lebretonin puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 
2 kohdan nojalla).


