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Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä 
Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen 
sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin 
säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan 
unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin 
ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan 
unionin puolesta sekä pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta 
(KOM(2006)0752 – 2006/0251(CNS))1

Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 21. maaliskuuta 2007 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 35 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperustan pätevyydestä ja asianmukaisuudesta.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 11. kesäkuuta 2007.

Kirjeessä todetaan, että parlamentti hyväksyi 13. lokakuuta 2005 sopimuksen tekemisen 
Sveitsin kanssa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, 
soveltamiseen ja kehittämiseen, ottaen samalla huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan 
lausunnon, jonka mukaan asianmukainen oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 
300 artiklan 3 kohta.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Nyt käsiteltävät ehdotukset koskevat pöytäkirjan tekemistä Sveitsin kanssa tehtyyn 
sopimukseen, jotta mahdollistetaan Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittyminen sopimukseen.

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta toteaa, että Liechtensteinin 
liittymisestä on maininta varsinaisessa sopimuksessa, nimittäin Sveitsin kanssa tehdyn 
Schengenin sopimuksen 16 artiklassa.

Valiokunta toteaa lisäksi, että kysymys parlamentin puoltavasta lausunnosta nousee esiin vielä 
kerran, koska sekakomiteat laajenevat pöytäkirjan johdosta kun Liechtensteinista tulee 
sopimuspuoli. Tätä vahvistaa vielä se tosiasia, että valiokunta osallistuu pöytäkirjaa 
koskevaan päätöksentekoon.

Valiokunta kiinnittää oikeudellisten asioiden valiokunnan huomiota siihen, että samoja 
oikeudellisia argumentteja, jotka tukevat 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan (puoltava 
lausunto) hyväksymistä oikeusperustaksi 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan 
(kuuleminen) asemesta, voitaisiin soveltaa pöytäkirjan tekemiseen samalla tavalla kuten 
parlamentti totesi niitä voitavan soveltaa varsinaisen sopimuksen tekemiseen Sveitsin kanssa.

EY:n perustamissopimuksen asiaa koskevat määräykset

300 artiklan 3 kohta

3. Neuvosto tekee sopimukset Euroopan parlamenttia kuultuaan, 133 artiklan 3 kohdassa
tarkoitettuja sopimuksia lukuun ottamatta, sopimukset aloilla, joilla sisäiset säännöt annetaan
251 tai 252 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen, mukaan luettuina. Euroopan 
parlamentti antaa lausuntonsa määräajassa, jonka neuvosto voi asettaa asian kiireellisyyden 
mukaan. Jos lausuntoa ei anneta määräajassa, neuvosto voi tehdä ratkaisunsa.

Poiketen siitä, mitä edellisessä alakohdassa määrätään, 310 artiklassa tarkoitetut sopimukset, 
sopimukset, joissa määrätään erityisistä toimielinjärjestelmistä järjestämällä 
yhteistyömenettelyjä, sopimukset, joilla on huomionarvoisia vaikutuksia yhteisön 
talousarvioon, sekä sopimukset, joista aiheutuu muutos 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen annettuun säädökseen, tehdään sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin puoltava 
lausunto on saatu.

Arviointi

Tarkoitus on arvioida, määrätäänkö kyseisessä sopimuksessa erityisistä 
toimielinjärjestelmistä järjestämällä yhteistyömenettelyjä.

Ensinnäkin on pantu merkille, että Euroopan yhteisöjen oikeuskäytännön mukaan1 yhteisön 
säädösten oikeusperustan valinta on tehtävä yksinomaan sellaisten objektiivisten kriteerien 
perusteella, jotka ovat oikeudellisesti arvioitavissa ja koskevat erityisesti ehdotetun säädöksen 
tarkoitusta ja sisältöä.

                                               
1 Ks. asia C-338/01, komissio v. neuvosto (Kok. 2004, s. I-7829, 54 kohta); asia C-211/01 komissio v. neuvosto 
(Kok. 2003, s. I-8913, 38 kohta); asia 62/88 Kreikka v. neuvosto (Kok. 1990, s. I-01527, 62 kohta).
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Ehdotukset koskevat nimenomaan Liechtensteinin liittymistä Sveitsin kanssa jo tehtyyn 
sopimukseen koskevan pöytäkirjan allekirjoittamista.

Yhteisöjen tuomioistuin ei ole vielä antanut tulkintaansa "erityisen toimielinjärjestelmän"
käsitteestä 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan tarkoittamassa mielessä, mutta
oikeudellisten asioiden valiokunta katsoi, että varsinainen sopimus edellytti parlamentin 
hyväksyntää 300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, koska siinä selvästi 
vahvistettiin "erityinen toimielinjärjestelmä" (mainitut sekakomiteat merkitsevät sellaisen 
organisaatiorakenteen luomista, jolla on valtuudet tehdä sopimuspuolia sitovia päätöksiä, 
erityisesti kun on kyse sopimuksen voimassa pitämisestä ja kiistojen ratkaisemisesta).

Lisäksi huomautetaan, että pöytäkirjojen oikeusperusta on yleensä sama kuin varsinaisen 
sopimuksen.

Lopuksi on todettava, että kun pöytäkirja tehdään, itse toimielinjärjestelmät muuttuvat 
muodollisesti, sillä sekakomiteat laajenevat, kun sopimukseen otetaan mukaan uusia, 
Liechtensteinia edustavia jäseniä. Tässä mielessä on katsottu, että ehdotukset neuvoston 
päätöksiksi aiheuttavat muutoksia varsinaisessa sopimuksessa tarkoitettuihin "erityisiin 
toimielinjärjestelmiin" ja että sen vuoksi on viitattava EY:n perustamissopimuksen 
300 artiklan 3 kohdan toiseen alakohtaan.

Päätelmä

Edellä mainitun perusteella on tultu siihen johtopäätökseen, että ehdotukset neuvoston 
päätöksiksi aiheuttavat muutoksia "erityisiin toimielinjärjestelmiin", joista määrätään 
varsinaisessa sopimuksessa, jonka erottamaton osa ehdotettu pöytäkirja on.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 11. kesäkuuta 2007 yksimielisesti1
suosittaa oikeusperustan vaihtamista EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan 
toiseen alakohtaan, jossa edellytetään parlamentin puoltavaa lausuntoa pelkän kuulemisen 
sijasta.

Kunnioittavasti

Giuseppe Gargani

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Cristian Dumitrescu (puheenjohtaja), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg (varapuheenjohtaja), Manuel Medina Ortega (valmistelija), Carlo Casini, Janelly 
Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter 
Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina ja Tadeusz Zwiefka.
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