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Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 19. syyskuuta 2013 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 37 artiklan mukaisesti 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa tarkastelemaan edellä mainitun direktiiviehdotuksen 
oikeusperustaa.

Komission ehdottama oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 43 artiklan 2 kohta, 114 artikla, 153 artiklan 2 kohta, 168 artikla ja 192 artiklan 
1 kohta.

Euroopan unionin neuvosto päätti 30. syyskuuta 2013 muuttaa ehdotuksen oikeusperustaksi 
SEUT-sopimuksen 349 artiklan sen seurauksena, että Mayotten asema muutettiin Ranskan 
merentakaisesta maasta tai alueesta syrjäisimpiin alueisiin kuuluvaksi alueeksi Eurooppa-
neuvoston päätöksellä 2012/419/EU1.

                                               
1 Eurooppa-neuvoston päätös 2012/419/EU, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2012, Mayotten aseman 
muuttamisesta Euroopan unioniin nähden (EUVL L 204, 31.7.2012, s. 131).
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Kirjeessä pyysitte tästä syystä esittämään lausunnon asianmukaisesta oikeusperustasta sekä 
siitä, onko Eurooppa-neuvoston päätös lainmukainen, ja mahdollisista oikeussuojakeinoista, 
jollei päätös ole lainmukainen.

I – Taustaa

Vuonna 2009 järjestetyn kansanäänestyksen seurauksena Intian valtameressä Madagaskarin 
pohjoispuolella sijaitsevasta Mayottesta, joka oli tuolloin Ranskan merentakainen yhteisö, tuli 
Ranskan merentakainen alue 31. maaliskuuta 2011 alkaen. Ranskan presidentti pyysi näin 
ollen 26. lokakuuta 2011 päivätyllä kirjeellä1 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa 
käynnistämään SEUT-sopimuksen 355 artiklan 6 kohdan mukaisen menettelyn päätöksen 
hyväksymiseksi, jolla muutetaan Mayotten EU:n perussopimuksiin perustuvaa asemaa 
merentakaisesta maasta tai alueesta syrjäisimpiin alueisiin kuuluvaksi alueeksi. Kirjeessä 
viitattiin myös SEUT-sopimuksen 355 artiklan 6 kohtaa koskevaan julistukseen N:o 43, jossa 
lausutaan seuraavaa:

Korkeat sopimuspuolet sopivat, että Eurooppa-neuvosto tekee 355 artiklan 
6 kohdan soveltamiseksi päätöksen, joka johtaa Mayotten aseman 
muuttamiseen Euroopan unioniin nähden siten, että tästä alueesta tulee 
355 artiklan 1 kohdassa ja 349 artiklassa tarkoitettuihin syrjäisimpiin 
alueisiin kuuluva, kun Ranskan viranomaiset ilmoittavat Eurooppa-
neuvostolle ja komissiolle, että saaren sisäisen aseman meneillään oleva 
kehittäminen sallii tämän.

Kuultuaan komissiota2 SEUT-sopimuksen 355 artiklan 6 kohdan mukaisesti Eurooppa-
neuvosto päätti 12. heinäkuuta 2012 yksimielisesti hyväksyä edellä mainitun päätöksen. 

Päätöksen 1 artiklan mukaan Mayotte lakkaa vuodesta 2014 alkaen olemasta merentakainen 
maa tai alue, johon SEUT-sopimuksen neljännen osan säännöksiä sovelletaan, ja siitä tulee 
SEUT-sopimuksen 349 artiklassa tarkoitettu unionin syrjäisimpiin alueisiin kuuluva alue. 
2 artikla kuuluu seuraavasti:

2 artikla

Muutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus seuraavasti:

(1) lisätään 349 artiklan ensimmäisessä kohdassa sana ”Mayotten” sanan 
”Martiniquen” jälkeen;

(2) lisätään 355 artiklan 1 kohdassa sana ”Mayotteen” sanan 
”Martiniqueen” jälkeen;

(3) poistetaan liitteessä II oleva kuudes luetelmakohta.

                                               
1 Katso neuvoston asiakirja EUCO 114/11, 15.11.2011.
2 C(2012) 3506 lopullinen, saatavilla neuvoston asiakirjassa 11006/12.
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Päätöksellä on sama rakenne – ja se hyväksyttiin noudattaen samaa menettelyä – kuin 
vuonna 2010 hyväksytyllä Eurooppa-neuvoston päätöksellä, joka koskee Ranskalle kuuluvan 
Karibianmeressä sijaitsevan Saint-Barthélemyn saaren aseman muuttamista syrjäisimpiin 
alueisiin kuuluvasta alueesta merentakaiseksi maaksi tai alueeksi.1

On kuitenkin syytä huomata, että SEUT-sopimuksen viimeisessä konsolidoidussa versiossa, 
joka julkaistiin 26. lokakuuta 20122, ei ilmennetä kumpaakaan SEUT-sopimuksen 
sanamuotoon näiden kahden Eurooppa-neuvoston päätöksen mukaisesti tehtyä tarkistusta. Ne 
on kuitenkin sisällytetty neuvoston omaan konsolidoituun versioon asiakirjasta3.

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat

Seuraavat SEUT-sopimuksen artiklat esitetään oikeusperustana komission ehdotuksessa 
(alleviivaukset lisätty):

43 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.
114 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.

[...]

153 artikla
[...]

Euroopan parlamentti ja neuvosto tekevät ratkaisunsa tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja 
alueiden komiteaa kuultuaan.

[...]

                                               
1 Eurooppa-neuvoston päätös 2010/718/EU, annettu 29 päivänä lokakuuta 2010, Saint-Barthélemyn saaren 
aseman muuttamisesta Euroopan unioniin nähden (EUVL L 325, 9.12.2010, s. 4).
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:FI:PDF
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06655-re07.en08.pdf
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168 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: 

[...]

5. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat säätää tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden 
komiteaa kuultuaan myös edistämistoimista, joiden tarkoituksena on ihmisten 
terveyden suojeleminen ja parantaminen ja erityisesti rajatylittävien laajalle 
levinneiden vaarallisten sairauksien torjunta, toimenpiteistä, jotka koskevat 
vakavien rajatylittävien terveysuhkien seurantaa, niistä hälyttämistä ja niiden 
torjuntaa, sekä toimenpiteistä, joiden välittömänä tarkoituksena on 
kansanterveyden suojeleminen ehkäisemällä tupakointia ja alkoholin 
väärinkäyttöä; nämä toimenpiteet eivät voi käsittää jäsenvaltioiden lakien ja 
asetusten yhdenmukaistamista.

[...]

192 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.

[...]

Neuvosto ehdottaa seuraavaa artiklaa direktiivin oikeusperustaksi (alleviivaukset lisätty):

349 artikla
Ottaen huomioon Guadeloupen, Ranskan Guayanan, Martiniquen, Réunionin, 
Saint Barthélemyn, Saint Martinin, Azorien, Madeiran ja Kanariansaarten 
rakenteellinen, sosiaalinen ja taloudellinen tilanne, jota vaikeuttaa niiden 
syrjäinen sijainti, saaristoluonne, pieni koko, vaikea pinnanmuodostus ja 
ilmasto sekä taloudellinen riippuvuus muutamista harvoista tuotteista, jotka 
sen vuoksi, että ne ovat pysyviä tekijöitä ja niillä on yhteisvaikutuksia, 
haittaavat suuresti näiden alueiden kehitystä, neuvosto hyväksyy komission 
ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan erityistoimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on erityisesti määritellä ne edellytykset, joilla perussopimuksia 
sovelletaan kyseisiin alueisiin, mukaan lukien yhteiset politiikat. Kun 



AL\1006653FI.doc 5/7 PE521.692v01-00

FI

neuvosto hyväksyy nämä erityistoimenpiteet erityistä lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen, se tekee ratkaisunsa samoin komission ehdotuksesta ja Euroopan 
parlamenttia kuultuaan.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut toimenpiteet koskevat erityisesti tulli- ja 
kauppapolitiikkaa, veropolitiikkaa, tullittomia alueita, maatalous- ja 
kalastuspolitiikkaa, raaka-aineiden ja välttämättömien kulutustavaroiden 
toimittamisehtoja, valtiontukia sekä edellytyksiä rakennerahastoihin ja laaja-
alaisiin unionin ohjelmiin osallistumiselle.

Neuvosto hyväksyy ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
syrjäisimpien alueiden erityispiirteet ja rajoitukset huomioon ottaen ja 
heikentämättä unionin oikeusjärjestyksen, sisämarkkinat ja yhteiset politiikat 
mukaan luettuina, yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta.

III – Ehdotetut oikeusperustat

SEUT-sopimuksen 43 artikla on yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan 
oikeusperusta. Menettely on tavallinen lainsäätämisjärjestys.

SEUT-sopimuksen 114 artikla on sellaisten toimenpiteiden hyväksymisen oikeusperusta, 
joilla lähennetään sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevia jäsenvaltioiden 
määräyksiä. Menettely on tavallinen lainsäätämisjärjestys.

SEUT-sopimuksen 153 artikla on sellaisten toimenpiteiden hyväksymisen oikeusperusta, 
joilla suojellaan työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä taataan työntekijöiden 
sosiaaliturva ja sosiaalinen suojelu. Menettely on tavallinen lainsäätämisjärjestys.

SEUT-sopimuksen 168 artikla on kansanterveyden suojelemiseksi toteutettavien 
toimenpiteiden hyväksymisen oikeusperusta. Menettely on tavallinen lainsäätämisjärjestys.

SEUT-sopimuksen 192 artikla on sellaisten unionin toimenpiteiden oikeusperusta, joita 
toteutetaan unionin ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Menettely on tavallinen 
lainsäätämisjärjestys.

SEUT-sopimuksen 349 artikla on sellaisten erityisten toimenpiteiden hyväksymisen 
oikeusperusta, joilla määritellään edellytykset, joilla perussopimuksia sovelletaan 
syrjäisimpiin alueisiin, mukaan lukien yhteiset politiikat, niiden sosiaalisen ja taloudellisen 
erityistilanteen huomioon ottamiseksi. Neuvosto hyväksyy toimenpiteet komission 
ehdotuksesta parlamenttia kuultuaan.

IV – Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 13 artiklan 2 kohdan mukaan ”kukin toimielin 
toimii sille perussopimuksissa annetun toimivallan rajoissa sekä niissä määrättyjen 
menettelyjen, edellytysten ja tavoitteiden mukaisesti.”1

                                               
1 Asia C-403/05, parlamentti v. komissio, Kok. 2007, s. I-9045, 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.
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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 Virheellisen oikeusperustan valinta voi näin ollen olla peruste kyseisen toimen 
kumoamiselle. 

Lisäksi, jos toimea koskevalla ehdotuksella 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.2

V. Ehdotetun direktiivin tavoite ja sisältö

Komissio totesi edellä mainitussa lausunnossaan, joka koskee Ranskan aloitetta Mayotten 
aseman muuttamisesta, että se aikoo tarkastella Ranskan esittämää poikkeuksia ja 
siirtymäkausia koskevaa pyyntöä ja tehdä tarvittaessa omia ehdotuksia.

Tästä syystä komission tekemässä ehdotuksessa asetetaan aikataulu ja erityiset 
muodollisuudet, joita Ranskan on noudatettava sen pannessa täytäntöön kuutta olemassa 
olevaa direktiiviä ympäristön, maatalouden, sosiaalipolitiikan ja kansanterveyden alalla. 

VI – Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen

Kysymys, johon on syytä vastata ehdotetun direktiivin asianmukaisen oikeusperustan 
määrittämiseksi, kuuluu, onko sen säännöksiä pidettävä erityistoimenpiteinä 
perussopimuksien soveltamiseksi Mayotteen, ottaen huomioon sen rakenteellinen, sosiaalinen 
ja taloudellinen tilanne.

Komission ehdottama oikeusperusta liittyy suoraan kuuden asiaan liittyvän direktiivin eri 
oikeusperustoihin, ja ehdotuksen tarkoituksena ja sisältönä on asettaa aikataulu ja erityiset 
muodollisuudet, jotka koskevat niiden täytäntöönpanoa Mayotten kohdalla. 

Ehdotuksessa ei näin ollen vahvisteta uusia sääntöjä, jotka koskevat erityistoimenpiteitä 
Mayotten sosiaalisen ja taloudellisen erityistilanteen huomioon ottamiseksi. Tästä syystä, 
vaikka Mayotten asema on muutettu Eurooppa-neuvoston päätöksellä syrjäisimpiin alueisiin 
kuuluvaksi alueeksi, joihin sovelletaan SEUT-sopimuksen 349 artiklaa, ehdotus ei liity 
mainitun oikeusperustan kattamiin toimiin.

Koska kyseisiä direktiivejä varten on erilaisia oikeusperustoja, joista mikään ei ole toiseen 
nähden toisarvoinen ja välillinen, ehdotusta annettaessa on käytettävä useaa eri 
oikeusperustaa. Koska ne kaikki edellyttävät tavallisen lainsäätämisjärjestyksen soveltamista, 
sitä on näin ollen noudatettava ehdotuksen kohdalla.

                                               
1 Asia C-45/05, 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-411/05, komissio v. parlamentti ja neuvosto, tuomio 8.9.2009 (EUVL 
C 267, 7.11.2009, s.8).
2 Katso edellä mainittu asia C-411/06, 46 ja 47 kohta. 
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Lisäksi on huomattava, että SEUT-sopimuksen 355 artiklan 6 kohdan mukaisesti Eurooppa-
neuvosto voi muuttaa merentakaisen maan tai alueen asemaa liittyen perussopimuksien 
soveltamiseen mainittuun maahan tai alueeseen nähden, mutta perussopimuksien sanamuotoa 
voidaan muuttaa ainoastaan noudattamalla SEU-sopimuksen 48 artiklassa tarkoitettuja 
menettelyjä. Tästä syystä voidaan pohtia, onko asianmukaista, että Eurooppa-neuvosto 
hyväksyy päätöksiä, joilla muutetaan perussopimuksien sanamuotoa, ottaen erityisesti 
huomioon SEUT-sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan, jonka mukaan kukin toimielin toimii sille 
perussopimuksella annettujen toimivaltuuksien rajoissa.

VII – Päätelmät ja suositukset

Edellä esitetty analyysi huomioon ottaen SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohta, 114 artikla, 
153 artiklan 2 kohta, 168 artikla ja 192 artiklan 1 kohta ovat komission ehdotuksen mukaisesti 
asianmukainen oikeusperusta ehdotukselle.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti vastaavasti 14. lokakuuta 2013 järjestetyssä 
kokouksessaan yksimielisesti1 omaksua kannan, jonka mukaan neuvoston ehdottama 
oikeusperusta, SEUT-sopimuksen 349 artikla, on virheellinen, ja että komission ehdottama 
oikeusperusta on asianmukainen.

Tältä pohjalta oikeudellisten asioiden valiokunta päätti myös suositella parlamentin 
puhemiehelle työjärjestyksen 128 artiklan mukaisesti asian antamista unionin tuomioistuimen 
tarkasteltavaksi, kunhan parlamentin kannan pyytämistä koskeva neuvoston päätös on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jotta suojataan parlamentin oikeuksia SEU-
sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Oikeudellisten asioiden valiokunta suositteli, että parlamentin ei pitäisi toteuttaa toimia, jotka 
liittyvät Eurooppa-neuvoston päätökseen 2012/419/EU perussopimuksen muuttamisesta.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Sebastian Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), 
Françoise Castex (varapuheenjohtaja), Marielle Gallo, Jutta Haug (187 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Klaus-
Heiner Lehne (puheenjohtaja), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (193 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti) Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


