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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tšekin 
tasavaltaan (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 3 kohta)
(00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 5. syyskuuta 2011 päivätyn Tšekin tasavallan hallituksen kirjeen 
neuvostolle esityksestä pöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä 
"perusoikeuskirja") soveltamisesta Tšekin tasavaltaan,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan 25. lokakuuta 2011 päivätyn kirjeen 
Euroopan parlamentin puhemiehelle esityksestä pöytäkirjaksi perusoikeuskirjan 
soveltamisesta Tšekin tasavaltaan,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 48 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti Eurooppa-neuvosto on kuullut parlamenttia 
(C7-0385/2011),

– ottaa huomioon SEU-sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan ja perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon SEU-sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
liitetyn pöytäkirjan N:o 30 Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Puolaan ja 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvostossa 29.–30. lokakuuta 2009 kokoontuneiden 
jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten päätelmät,

– ottaa huomioon 13. joulukuuta 2007 allekirjoitetun Lissabonin sopimuksen hyväksyneen 
hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyt perusoikeuskirjaa koskevat 
julistukset ja erityisesti kaikkien jäsenvaltioiden julistuksen nro 1, Tšekin tasavallan 
julistuksen nro 53 sekä Puolan tasavallan julistukset nro 61 ja 62,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 pidetyssä Tšekin tasavallan senaatin 12. istunnossa 
annetun päätöslauselman 330,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 74 a artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2012),

sekä katsoo seuraavaa:

A. Eurooppa-neuvostossa 29.–30. lokakuuta 2009 kokoontuneet valtion- tai hallitusten 
päämiehet sopivat, että he aikovat seuraavaa liittymissopimusta tehtäessä ja kunkin 
jäsenvaltion valtiosäännön asettamien vaatimusten mukaisesti liittää perussopimuksiin 



PE474.039v06-00 6/13 PR\922077FI.doc

FI

perusoikeuskirjan soveltamista Tšekin tasavaltaan koskevan pöytäkirjan;

B. Tšekin tasavallan hallitus esitti 5. syyskuuta 2011 päivätyssä Tšekin pysyvän edustajan 
kirjeessä neuvostolle SEU-sopimuksen 48 artiklan 2 kohdan mukaisen ehdotuksen 
perussopimusten muuttamisesta perusoikeuskirjan soveltamista Tšekin tasavaltaan 
koskevan pöytäkirjan liittämiseksi niihin;

C. neuvosto teki 11. lokakuuta 2011 Eurooppa-neuvostolle SEU-sopimuksen 48 artiklan 
2 kohdan mukaisesti esityksen perussopimusten muuttamisesta perusoikeuskirjan 
soveltamista Tšekin tasavaltaan koskevan pöytäkirjan liittämiseksi kyseisiin sopimuksiin;

D. Eurooppa-neuvosto on kuullut parlamenttia SEU-sopimuksen 48 artiklan 3 kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti ehdotettujen muutosten käsittelemisestä;

E. SEU-sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan Euroopan unioni tunnustaa oikeudet, 
vapaudet ja periaatteet, jotka esitetään perusoikeuskirjassa, jolla on sama oikeudellinen 
arvo ja sitova vaikutus kuin perussopimuksilla;

F. SEU-sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyt 
pöytäkirjat ovat erottamaton osa niitä, ja siksi uusi pöytäkirja, jolla vahvistetaan 
erityismääräyksiä unionin oikeuden osien soveltamisesta yhteen jäsenvaltioon, edellyttää 
perussopimusten muuttamista;

G. SEU-sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan perusoikeuskirjan 
määräykset eivät millään tavoin laajenna perussopimuksissa määriteltyä unionin 
toimivaltaa;

H. perusoikeuskirjan 51 artiklan mukaan sen määräykset koskevat unionin toimielimiä, 
elimiä ja laitoksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti sekä jäsenvaltioita ainoastaan silloin, 
kun viimeksi mainitut soveltavat unionin oikeutta; tämän vuoksi näiden toimielinten, 
elinten ja laitosten on kunnioitettava perusoikeuskirjan mukaisia oikeuksia, noudatettava 
sen sisältämiä periaatteita ja edistettävä niiden soveltamista kukin toimivaltansa 
mukaisesti ja unionille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoissa;
perusoikeuskirjalla ei laajenneta unionin oikeuden soveltamisalaa aloihin, joilla unionilla 
ei ole toimivaltaa, eikä anneta sille uutta toimivaltaa tai uusia tehtäviä, eikä muuteta 
perussopimuksissa määriteltyjä unionin toimivaltaa ja tehtäviä, kuten julistuksessa nro 1 
vahvistetaan;

I. Tšekin tasavallan julistuksessa nro 53 olevassa 2 kohdassa vahvistetaan, että 
perusoikeuskirjalla "ei supisteta kansallisen lainsäädännön soveltamisalaa eikä rajoiteta 
kansallisten viranomaisten nykyistä toimivaltaa tällä alalla", millä vahvistetaan, että 
Tšekin tasavallan oikeusjärjestyksen loukkaamattomuus varmistetaan ilman turvautumista 
lisävälineeseen;

J. tutkimustulosten ja oikeuskäytännön perusteella pöytäkirja N:o 30 ei vapauta Puolaa ja 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa perusoikeuskirjan sitovien määräysten noudattamisesta, se ei 
ole "opt-out" (eli sen nojalla ei saa erivapautta jättäytyä määräysten noudattamisen 
ulkopuolelle), eikä sillä muuteta perusoikeuskirjaa eikä oikeudellista tilannetta, joka 
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vallitsisi, jos pöytäkirjaa ei olisi1; sen ainoana vaikutuksena on oikeudellisen 
epävarmuuden luominen Puolan ja Yhdistyneen kuningaskunnan lisäksi myös muissa 
jäsenvaltioissa;

K. perusoikeuskirjan tärkeänä tehtävänä on laajentaa perusoikeuksien asemaa ja niiden 
näkyvyyttä, mutta pöytäkirja N:o 30 aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja poliittista 
sekaannusta, mikä vesittää unionin pyrkimyksiä saavuttaa kauttaaltaan korkeatasoinen ja 
yhtäläinen oikeuksien suojelu ja ylläpitää sitä;

L. jos pöytäkirjan N:o 30 joskus tulkittaisiin rajoittavan perusoikeuskirjan määräysten 
ulottuvuutta tai voimaa, tuloksena olisi Puolan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
tulevaisuudessa Tšekin tasavallan kansalaisten perusoikeuksien alhaisempi suojelu;

M. perusoikeuskirjalla ei ole Tšekin, unionin lainsäädännön tai kansainvälisen oikeuden 
mukaan mitään vaikutusta omaisuuden takavarikointia toisen maailmansodan jälkeen 
koskevien Benešin säädösten voimassaoloon;

N. Tšekin parlamentti ratifioi Lissabonin sopimuksen täsmälleen sellaisena kuin se oli 
allekirjoitettu ilman minkäänlaisia varaumia tai rajoituksia, jotka koskevat Tšekin 
tasavallan täysimääräistä liittymistä perusoikeuskirjaan2;

O. Tšekin senaatti vastusti edellä mainitussa 6. lokakuuta 2011 antamassaan 
päätöslauselmassa 330 pöytäkirjan N:o 30 soveltamista Tšekin tasavaltaan sillä 
perusteella, että se vähentäisi Tšekin kansalaisten perusoikeuksien ja -vapauksien suojelun 
tasoa; Tšekin tasavallan senaatti myös kyseenalaisti epäselvän perustuslaillisen tilanteen, 
jossa tasavallan presidentti otti asian ensimmäisen kerran esille vasta, kun Lissabonin 
sopimuksen ratifiointi parlamentissa oli jo saatu päätökseen;

P. Tšekin perustuslakituomioistuin hylkäsi kaksi muutoksenhakemusta vuosina 2008 ja 
2009, sillä se katsoi Lissabonin sopimuksen olevan täysin Tšekin perustuslain mukainen, 
mutta ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että kyseiselle tuomioistuimelle esitetään 
perussopimusten muuttamisehdotusta vastaan kohdistettu muutoksenhakemus;

Q. Eurooppa-neuvosto tietänee, että toisinaan poliittinen tilanne muuttuu tavalla, joka
syrjäyttää täysin aiemman hallitusten välisen ymmärryksen;

R. parlamentti on avoimen yhteistyön hengessä velvoitettu antamaan lausuntonsa Eurooppa-
neuvostolle kaikista perussopimuksiin ehdotetuista muutoksista niiden merkityksestä 
riippumatta, mutta se ei millään muotoa ole velvoitettu olemaan samaa mieltä Eurooppa-
neuvoston kanssa;

S. epäilyksiä esiintyy edelleen Tšekin parlamentin halukkuudesta saattaa loppuun uuden 
pöytäkirjan, jolla pyritään laajentamaan pöytäkirjan N:o 30 soveltaminen myös Tšekin 

                                               
1 Euroopan unionin tuomioistuimen 21. joulukuuta 2011 antama tuomio yhdistetyissä asioissa C-411/10 ja C-
493/10, erityisesti kohta 120.
2 Tšekin edustajainhuone ratifioi Lissabonin sopimuksen 18. helmikuuta 2009 ja Tšekin senaatti 9. toukokuuta 
2009.
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tasavaltaan, ratifiointi; jos Eurooppa-neuvosto päättää käsitellä ehdotetun muutoksen, 
muut jäsenvaltiot voivat haluta olla aloittamatta ratifiointimenettelyään, ellei Tšekin 
tasavalta ole saattanut omaansa loppuun;

1. toteaa, että Eurooppa-neuvosto on kuullut parlamenttia perussopimusten 
muuttamisehdotuksen tarkastelusta;

2. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman parlamentin kantana Eurooppa-
neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Tšekin tasavallan hallitukselle ja parlamentille sekä 
muiden jäsenvaltioiden parlamenteille.
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PERUSTELUT

1. Tšekin tasavallan hallitus pyrkii liittämään valtionsa pöytäkirjaan N:o 30 Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Puolaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

2. Tšekin aloitteen merkityksen ymmärtämiseksi on tarkasteltava Yhdistyneen 
kuningaskunnan ja Puolan pöytäkirjan luonnetta ja vaikutusta 1. joulukuuta 2009 voimaan 
tulleen Lissabonin sopimuksen jälkeen. Esittelijä on tarkastellut tiedeyhteisön 
pöytäkirjasta antamia kommentteja1 ja myös kuullut tämän alan arvostettuja juristeja.

Aiheesta oli käytettävissä vain vähän olennaista oikeuskäytäntöä ennen kuin Court of 
Appeal (England & Wales) pyysi ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta 
pöytäkirjan merkityksestä turvapaikkatapauksessa2. Sisäministeri oli aiemmin pyrkinyt 
pitämään tuomioistuimessa (High Court of Justice, England & Wales, Administrative 
Court) kiinni siitä, että pöytäkirjan N:o 30 vuoksi perusoikeuskirjan määräyksiä ei 
sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.  Yksi Euroopan unionin tuomioistuimen 
käsiteltäväksi esitetyistä kysymyksistä oli se, muuttaako pöytäkirjan N:o 30 olemassaolo 
jollakin tavoin Yhdistyneen kuningaskunnan velvollisuuksia. Tuomioistuin kallistui 
näkemykseen, että pöytäkirjaa voitaisiin tulkita yleiseksi erivapaudeksi jättäytyä 
perusoikeuskirjan määräysten noudattamisen ulkopuolelle olettaen, että 
perusoikeuskirjalla ei ole suoraa vaikutusta Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Court of Appeal -tuomioistuimessa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen edustaja 
kuitenkin totesi avuliaasti, että pöytäkirjan tarkoituksena ei ole estää perusoikeuskirjan 
soveltamista Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vaan selittää sen vaikutusta. Julkisasiamies 
Trstenjakin ratkaisuehdotus annettiin 22. syyskuuta 2011. Hän päätyi siihen 
lopputulokseen, että pöytäkirja ei ole "opt-out" eli sen nojalla ei saa erivapautta jättäytyä 
perusoikeuskirjan määräysten noudattamisen ulkopuolelle, mutta siinä tehdään selväksi, 
ettei perusoikeuskirjassa siirretä toimivaltaa Yhdistyneen kuningaskunnan tai Puolan 
kustannuksella.

Euroopan unionin tuomioistuimen suuri jaosto antoi tuomionsa asiassa 21. joulukuuta 
20113. Tämä on tärkeä asia, kun ajatellaan turvapaikkalainsäädännön merkitystä ja 
soveltamista sekä yhteyttä EU:n lainsäädäntöön, perusoikeuskirjaan, Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen ja kansainvälisiin yleissopimuksiin.

Tuomioistuin tukee tuomiossaan julkisasiamies Trstenjakin lausuntoa. Siinä todetaan 
seuraavaa:

                                               
1 1. Patrick Layden QC ja Tobias Lock: Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between 

the EU Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights and National 
Constitutions: UK National Report, FIDE XXV Congress, September 2011.
2. "N.S. v. Secretary of State for the Home Department." Steve J. Peers, EU Justice and Home Affairs Law,   
OUP, 2011.
3. Catherine Barnard, "The EU Charter of Fundamental Rights: Happy 10th Birthday?", European Union 
Studies Association Review, vol 24, no 1, winter 2011.
4. Colin Turpin & Adam Tomkins, British Government and the Constitution, 7th ed., CUP, 2011.

2 Asia C-411/10, NS v. Secretary of State for the Home Department.
3 Ks. yhdistetyt asiat C-411/10 ja C-493/10.
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"... Näin ollen pöytäkirjan N:o 30 1 artiklan 1 kohdassa selkiytetään 
perusoikeuskirjan 51 artiklaa, joka koskee perusoikeuskirjan soveltamisalaa, eikä 
sen tarkoituksena ole vapauttaa Puolan tasavaltaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa 
velvollisuudesta noudattaa perusoikeuskirjan määräyksiä eikä estää näiden 
jäsenvaltioiden tuomioistuimia valvomasta näiden määräysten noudattamista."
(120 kohta)

Tuomioistuin toteaa lopuksi, että "pöytäkirjan N:o 30 huomioon ottaminen ei vaikuta 
millään tavoin" sen turvapaikkalainsäädäntöä koskevissa asiakysymyksissä antamiin 
päätöksiin.

3. Kannattaa palauttaa mieliin, että kaikki kolme valtiota, joita tämä keskustelu eniten 
koskee, lähestyivät perusoikeuskirjakysymystä eri suunnista. Yhdistynyt kuningaskunta 
pyrki rajoittamaan mahdollisuutta, että perusoikeuskirja antaisi EU:lle uuden syyn antaa 
lainsäädäntöä aloilla – varsinkin työlainsäädännössä – joiden säätely rikkoisi sen 
surullisen kuuluisia reunaehtoja. Silloinen pääministeri totesi alahuoneelle olevan 
ehdottoman selvää, että Yhdistyneellä kuningaskunnalla on erivapaus jättäytyä sekä 
perusoikeuskirjan määräysten että oikeus- ja sisäasioita koskevien säännösten ja 
määräysten soveltamisen ulkopuolelle1.

4. Puola puolestaan halusi estää perusoikeuskirjaa rajoittamasta omaa oikeuttaan säätää 
muun muassa julkiseen moraaliin, perheoikeuteen, aborttiin ja homoseksuaalien 
oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä2. Outoa olikin, että Puola pyrki korostamaan 
IV osaston mukaisia sosiaalisia oikeuksia vastustavaa Yhdistyneen kuningaskunnan 
pöytäkirjaa hyväksyessään, että se (toisin kuin Yhdistynyt kuningaskunta) "kunnioittaa 
täysimääräisesti sosiaalisia oikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia" solidaarisuusliikkeen 
hengessä3. Vaikuttaa siltä, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen Puolan 
viranomaiset ovat sivuuttaneet pöytäkirjan täysin4. On laadittu perustuslaillinen järjestely, 
jonka avulla Puola voisi päättää pöytäkirjan muuttamisesta tai siitä vetäytymisestä.
Vetäytymisestä käydään parhaillaan poliittista keskustelua Puolassa.

5. Tšekin tasavalta otti presidenttinsä käskystä euroskeptisemmän asenteen. Lissabonin 
sopimuksen neuvottelujen aikana se sai oman kategorisen julistuksensa nro 53, jossa 
todetaan sen huoli perusoikeuskirjan vaikutuksista toissijaisuusperiaatteeseen, toimivallan 
jakoon sekä kansallisten valtiosääntöjen ja kansainvälisten sopimusten kunnioitukseen.

                                               
1 Tony Blair alahuoneelle 25. kesäkuuta 2007. Hän totesi myös, että kahdella kansalaisia eniten huolestuttavalla 
alalla (perusoikeuskirja ja oikeus- ja sisäasiat) Yhdistyneellä kuningaskunnalla on oikeus jättäytyä niitä 
koskevien määräysten ja säännösten soveltamisen ulkopuolelle. ("In respect of the two areas that people worried 
about most – the Charter of Fundamental Rights, on which people said, "Well, that is going to apply in British 
law", and judicial and home affairs – we have opt-outs. That is what is different. With the greatest respect, it is 
important that people actually pay some attention to the facts when mounting their argument".) Ei ihme että 
tilanne on sekava.
2 Puola sai tätä tarkoitusta varten julistuksen nro 61.
3 Julistus nro 62.
4 Jan Barcz, ed., Fundamental Rights Protection in the European Union, Wydawnictwo C.H. Beck, Warsaw, 
2009.
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Virallinen peruste, jonka nojalla presidentti Klaus vaati Tšekin tasavallan liittymistä 
pöytäkirjaan, oli äkillinen huoli perusoikeuskirjan vaikutuksesta etnisten saksalaisten 
omaisuuden takavarikointia ja heidän karkottamistaan Tšekkoslovakiasta toisen 
maailmansodan jälkeen koskevien Benešin säädösten voimassaoloon1. Näitä huolenaiheita 
ei kuitenkaan käsitelty poliittisessa keskustelussa ennen kuin vuoden 2009 alussa, eikä 
niitä mainittu Tšekin perustuslakituomioistuimelle alistetuissa esityksissä eikä Lissabonin 
sopimusta koskevissa kahdessa tuomiossa2. Silloisen hallituksen Lissabonin 
sopimusneuvottelujen virallisessa mandaatissa etusijalla oli itse asiassa ihmisoikeuksien 
suojelun yhtenäisen tason vahvistaminen. Lisäksi kaikki Tšekin poliittiset puolueet
korostavat sitoutumistaan sosiaalisiin oikeuksiin. Ja nyt kukaan ei enää väitä, että Benešin 
säädökset herättävät jatkuvaa lainsäädäntöön liittyvää epävarmuutta Tšekin, EU:n tai 
kansainvälisen oikeuden yhteydessä. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen 
Tšekissä ei ole ollut mitään olennaista oikeuskäytäntöä, joka liittyisi EU:n 
perusoikeuskirjan soveltamiseen.

Tšekin hallitus perustelee hakemustaan mukauttaa pöytäkirjan N:o 30 määräykset 
ainoastaan sillä, että Eurooppa-neuvosto on luvannut hyväksyä sen hakemuksen ja että 
EU:n johtajien lupauksen rikkominen vaikuttaisi haitallisesti Tšekin kansalaisten 
mielipiteeseen. Lisäksi on olemassa vähemmän tunnettu huolenaihe, jonka mukaan Tšekin 
tasavalta vaikuttaisi epäluotettavalta, jos se nyt luopuisi aiemmin esittämästään 
hakemuksesta. (Esittelijä katsoo sen sijaan, että jos tšekit vetäisivät pois perussopimusten 
muuttamista koskevan hakemuksensa, sen kumppanit olisivat erittäin helpottuneita 
asiasta.)

Lisäksi olisi oltava tietoisia, että jos Tšekin hallitus vaatii perussopimusten muuttamista, 
ei ole lainkaan varmaa, että Tšekin parlamentti lopulta ratifioi uuden pöytäkirjan.
Kansainvälisen sopimuksen, jossa toimivaltaa siirretään mihin tahansa suuntaan, ratifiointi 
edellyttää luultavasti kolmen viidesosan enemmistöä sekä senaatissa että 
edustajainhuoneessa3.

Lopuksi meidän on tarkasteltava kahta Tšekin perustuslakituomioistuimen tuomiota (2008 
ja 2009), joissa todetaan, että Lissabonin sopimus on täysin Tšekin perustuslain mukainen.
Tästä seuraa, että mikä tahansa osittainen poikkeaminen Lissabonin sopimuksesta – johon 
pöytäkirja-aloitteella ollaan nyt menossa – käynnistää erittäin todennäköisesti uuden 
muutoksenhakemuksen tai uusia muutoksenhakemuksia perustuslakituomioistuimelle.
(Tällaisia hakemuksia voivat esittää 41 edustajaa, 17 senaattoria tai tietenkin tasavallan 
presidentti itse.4)

On pantava merkille Tšekin ammattijärjestöjen liiton (CMKOS) Euroopan parlamentin 

                                               
1 Helena Bončková, Hubert Smekal, "Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv 
Evropské unie /Fragmentalization of Common Values? Opt-outs from the Charter of FundamentalRights of the 
European Union", Soucasna Evropa 02, 2010.
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puhemiehelle osoittama kirje, jossa se ilmaisee vastustavansa pöytäkirjaesitystä.1

Euroopan ihmisoikeusjärjestö ja Tšekin Helsinki-komitea ovat myös vaatineet 
pöytäkirjaesityksen hylkäämistä.2

6. Saatavilla olevien tietojen perusteella esittelijä tekee seuraavan analyysin.

a) Johdanto-osa: Johdanto-osan kahdeksannessa kappaleessa vahvistetaan, että 
pöytäkirjan tavoitteen mukaan "perusoikeuskirjan soveltamisen tiettyjä näkökohtia 
olisi selkeytettävä". Johdanto-osan seitsemännessä ja kahdennessatoista kappaleessa 
tehdään selväksi, että pöytäkirjasta huolimatta kaikkea muuta EU-oikeutta sovelletaan
täysimääräisesti Puolaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Siksi pöytäkirjalla on 
merkitystä vain, jos perusoikeuskirjalla lisättäisiin EU-oikeuden nykyisiä yleisiä 
periaatteita, sen ulottuvuus olisi laajempi tai sillä vähennettäisiin oikeuksien 
rajoittamista yleisiin periaatteisiin verrattuna. Julkisasiamies Trstenjakin, jota koko 
tuomioistuin nyt tukee, mukaan johdanto-osa vahvistaa perusoikeuskirjan 
perimmäisen pätevyyden.

b) Soveltamisala: 1 artiklan 1 kohta täydentää perusoikeuskirjan 51 artiklan 2 kohtaa. Sen 
tarkoituksena ei ole laajentaa tuomioistuinten toimivaltaa niin, että ne voivat todeta, 
että Yhdistyneen kuningaskunnan oikeus ei vastaa perusoikeuskirjaa. Sillä ei 
myöskään pyritä rajoittamaan tuomioistuinten toimivaltaa perusoikeuksien alalla
perusoikeuskirjan määräysten nojalla. Tuomioistuinten on joka tapauksessa 
noudatettava perusoikeuksia Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisesti ja osana 
EU-oikeuden yleisiä periaatteita SEU-sopimuksen 6 artiklan määräysten nojalla.
Yleisillä periaatteilla on perustuslaillinen asema, ja kansalaiset voivat vedota niihin 
tuomioistuimissa. Tässä yhteydessä ihmiset Puolassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa näyttäisivät olevan täsmälleen samassa asemassa kuin kaikissa 
muissa EU-maissa.

c) Ulottuvuus: IV osaston periaatteita vaaditaan kansallisen lainsäädännön kattamiksi 
ennen kuin niistä tulee sovellettavia oikeuksia. 1 artiklan 2 kohta vahvistaa 
perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdan, että perusoikeuskirjalla ei luoda 
tuomioistuinten toimivaltaan kuuluvia oikeuksia yksityishenkilöiden välillä. Sillä 
myös yritetään selkeyttää perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohtaa, ja sitä on voitu pitää 
yrityksenä heikentää perusoikeuskirjan välitöntä vaikutusta. Julkisasiamies Trstenjak 
toteaa, että 1 artiklan 2 kohta vaikuttaa sulkevan pois IV osastosta peräisin olevat 
uudet EU:n laajuiset oikeudet ja oikeutukset, joihin oikeutetut voisivat vedota 
Yhdistynyttä kuningaskuntaa tai Puolaa vastaan. On vielä epäselvää, millä IV osaston 
artikloilla tuomioistuin katsoo olevan välitön vaikutus. Jos Puola ja Yhdistynyt 
kuningaskunta ovat säätäneet näistä oikeuksista kansallisessa lainsäädännössään, 
Euroopan unionin tuomioistuin ei kiellä niiden kuulumista tuomioistuinten 
toimivaltaan. Siinä määrin kun IV osastossa vahvistetaan EU-oikeuden yleiset 
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periaatteet, Puolan ja Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten on kuitenkin 
edellä esitetyn mukaisesti sovellettava suoraan sen määräyksiä.

d) Tulkinta: Pöytäkirjan 2 artiklalla pyritään selkeyttämään perusoikeuskirjan 52 artiklan 
4 ja 6 kohtaa. Kun perusoikeuskirjassa viitataan kansallisiin lainsäädäntöihin ja 
käytäntöihin, siinä viitataan erityisesti Puolan ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta 
Puolan ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöihin ja käytäntöihin. (Tuskin se 
voisikaan olla toisin.)

7. Johtopäätöksenä todettakoon, että pöytäkirja N:o 30 ei vapauta Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa ja Puolaa perusoikeuskirjan sitovista määräyksistä. Se ei ole "opt-out", eli 
sen nojalla ei saa erivapautta jättäytyä perusoikeuskirjan määräysten noudattamisen 
ulkopuolelle. Sillä ei muuteta perusoikeuskirjaa. Pöytäkirja ei näytä ensi silmäyksellä 
muuttavan oikeudellista asemaa, joka vallitsisi, jos pöytäkirjaa ei olisi. Jo pöytäkirjan 
olemassaolo on kuitenkin synnyttänyt oikeudellista epävarmuutta ja poliittista 
sekaannusta. Näin ollen se vaikuttaa kielteisesti kaikkiin jäsenvaltioihin eikä ainoastaan 
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Puolaan tai myöhemmin Tšekin tasavaltaan.1

Lisäksi on täysin selvää, että vaikka pöytäkirjan N:o 30 joskus tulkittaisiin rajoittavan 
perusoikeuskirjan määräysten ulottuvuutta tai voimaa, tuloksena olisi Puolan ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten perusoikeuksien alhaisempi suojelu. Tällä 
tavoin vesitettäisiin EU:n ponnisteluja kauttaaltaan korkeatasoisen oikeuksien suojelun 
saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

                                               
1 Julistuksessa nro 1 osoitetaan tarve päästä yhteisymmärrykseen perusoikeuskirjan vaikutuksesta kaikkiin 
jäsenvaltioihin.


