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Pyysitte 5. maaliskuuta 2012 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 37 artiklan mukaisesti 
oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon ehdotukselle neuvoston asetukseksi 
vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta komission valitseman 
oikeusperustan asianmukaisuudesta. Komissio esitti ehdotuksen 14. joulukuuta 2011 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 352 artiklan perusteella.
Kirjeessänne tämä kyseenalaistetaan erityisesti siksi, että nykyisellä Kansalaisten Eurooppa 
-ohjelmalla (2007–2013) on kaksi oikeusperustaa, entisen EY:n perustamissopimuksen 151 ja 
308 artikla (nykyisen SEUT-sopimuksen 167 ja 352 artikla), ja se hyväksyttiin 
yhteispäätösmenettelyllä.

Tausta

I. Ehdotus

Komissio ehdottaa vuosiksi 2014–2020 Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaa, joka rakentuu 
nykyiselle ohjelmalle. Ehdotuksen yleisen tavoitteen osalta 1 artiklan 2 kohdassa säädetään: 
"Osana laajempaa päämäärää, joka on Euroopan unioniin liittyvien asioiden ymmärtämisen ja 
kansalaisosallistumisen edistäminen, ohjelmassa on tuettava seuraavaa yleistavoitetta: 
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Muistiperinnön vahvistaminen ja kansalaisten osallistumisvalmiuksien lisääminen unionin 
tasolla." Ehdotuksen 2 artiklassa tarkennetaan: ohjelmalla on tavoitteena "tietoisuuden 
lisääminen muistiperinnöstä sekä unionin historiasta, identiteetistä ja tavoitteista virittämällä 
keskustelua, pohdintaa ja verkottumista" (2 artiklan 1 kohta) ja "demokraattiseen toimintaan 
osallistumisen ja kansalaisvaikuttamisen kannustaminen unionin tasolla parantamalla 
kansalaisten ymmärrystä unionin politiikan laadintaprosessista" (2 artiklan 2 kohta). Kuten 
ehdotuksen perustelussa todetaan, tarkoituksena on "saada kansalaiset liikkeelle 
paikallistasolla keskustelemaan Euroopan etua koskevista konkreettisista kysymyksistä"1. 
Perustelu jatkuu, että näin "kansalaiset tiedostaisivat, mikä vaikutus unionin politiikoilla on 
heidän jokapäiväiseen elämäänsä".

Ehdotuksen 3, 4 ja 5 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa määritetään ja tarkennetaan, 
miten nämä tavoitteet saavutetaan: toimenpiteet, ohjelman rakenne, osallistuminen, 
kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö, ohjelman täytäntöönpano jne. 

II. Kyseiset oikeusperustat

1. Ehdotuksen oikeusperusta

Ehdotus perustuu SEUT 352 artiklaan, joka kuuluu seuraavasti:

"352 artikla

Jos jokin unionin toimi osoittautuu perussopimuksissa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi 
tarpeelliseksi perussopimuksissa määritellyillä politiikan aloilla eikä niissä ole määräyksiä 
tähän tarvittavista valtuuksista, neuvosto antaa aiheelliset säännökset yksimielisesti komission 
ehdotuksesta ja Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan. Kun neuvosto antaa kyseiset 
säännökset erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen, se tekee ratkaisunsa samoin 
yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan."

2. Oikeusperustaan ehdotettu muutos

Oikeudellisten asioiden valiokunnalle osoitetussa oikeusperustaa koskevassa 
lausuntopyynnössänne viitataan mahdollisuuteen lisätä SEUT 167 artikla, joka kuuluu 
seuraavasti:

"167 artikla

1. Unioni myötävaikuttaa siihen, että jäsenvaltioiden kulttuurit kehittyvät kukoistaviksi pitäen 
arvossa niiden kansallista ja alueellista monimuotoisuutta ja korostaen samalla niiden yhteistä 
kulttuuriperintöä.

2. Unioni pyrkii toiminnallaan rohkaisemaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä sekä 
tarvittaessa tukemaan ja täydentämään niiden toimintaa seuraavilla aloilla:
– Euroopan kansojen kulttuurin ja historian tuntemuksen ja sitä koskevan tiedon levityksen 

                                               
1 COM(2011)0884, perustelut, s. 2.
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parantaminen,
– Euroopan kannalta merkittävän kulttuuriperinnön säilyttäminen ja suojaaminen,
– muu kuin kaupallinen kulttuurivaihto,
– taiteellinen ja kirjallinen luova toiminta, audiovisuaalisen alan toiminta mukaan luettuna.

3. [...]

4. [...]

5. Myötävaikuttaakseen tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseen:

– Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja 
alueiden komiteaa kuultuaan sellaisia edistämistoimia, jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden 
lakien ja asetusten yhdenmukaistamista,[...]."

III. Analyysi 

1. Unionin tuomioistuimen vahvistamat periaatteet

Kuten unionin tuomioistuin on todennut, "oikeudellisen perustan valinnalla on 
perustuslaillinen merkitys"1, koska unionia hallitsee rajoitetun toimivallan periaate. Unionin 
tuomioistuin on todennut, että yleisesti toimenpiteillä on oltava vain yksi oikeusperusta. 
Toimenpiteellä, jolla on kaksi eri tarkoitusta tai kahdenlaisia tavoitteita tai komponentteja, on 
oltava vain yksi oikeusperusta, joka määritetään toimenpiteen määräävän komponentin 
perusteella2. Kahta oikeusperustaa voitaisiin käyttää "poikkeustapauksessa", jos "toimella on 
useampi samanaikainen tarkoitus tai tekijä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei 
ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen"3.

Tuomioistuin on lisäksi määritellyt ehdot, joiden mukaan oikeusperustan valinnan tulisi 
määräytyä. Nämä ehdot on esitetty toistuvasti unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, ja 
ne voidaan tiivistää seuraavasti:
– valinta ei ole subjektiivinen, vaan sen "on perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin 
objektiivisiin seikkoihin"4;
– tällaisiin seikkoihin kuuluvat kyseessä olevan toimen tavoite ja sisältö5.

Kun tarkastellaan SEUT 352 artiklaa oikeusperustana, tuomioistuin on todennut, että 
352 artiklan käyttö toimen oikeusperustana on perusteltua ainoastaan, jos 
perustamissopimusten missään muussa määräyksessä ei anneta unionille tarvittavaa 
toimivaltaa6. Tässä tapauksessa asianmukainen oikeusperusta voisi olla SEUT 167 artikla.
                                               
1 Lausunto 2/00, annettu 6 päivänä joulukuuta 2001, Cartagenan pöytäkirjasta, Kok. 2001, s. I-9713.
2 Asia C-42/97, Euroopan parlamentti v. neuvosto, Kok. 1999, s. I-869, 39 ja 40 kohta.
3 Asia C-441/06, komissio v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2007, s. I-8887, 47 kohta.
4 Asia 45/86, komissio vastaan neuvosto, Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta.
5 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto, Kok. 1991, s. I-287, 10 kohta, asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja 
neuvosto, Kok. 2009, s. I-7585, 45 kohta ja asia C-166/07, parlamentti v. neuvosto, Kok. 2009, s. I-7135, 
4 kohta.
6 Asia 45/86, komissio v. neuvosto, Kok. 1987, s. 1493, 13 kohta, asia C-436/03, Euroopan parlamentti v. 
neuvosto, Kok. 2006, s. I-3733, 36–46 kohta, asia C-166/07, Euroopan parlamentti v. neuvosto, Kok. 2009, s. I-
7135, 40–41 kohta.
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2. Ehdotuksen tavoitteet

Ehdotuksen tavoitteessa on kaksi lohkoa: "Muistiperintö ja Euroopan kansalaisuus" ja 
"Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen" (3 artiklan 1 kohta). 
Molemmat lohkot ovat yhtä tärkeitä, eikä kumpikaan ole toissijainen toiseen nähden.

a)  "Muistiperintö ja Euroopan kansalaisuus"
SEUT-sopimuksen 167 artiklan 2 kohdassa viitataan "Euroopan kansojen kulttuurin ja 
historian tuntemuksen ja sitä koskevan tiedon levityksen" parantamiseen. Ehdotuksen 
muistiperintöä koskeva tavoite liittyy unionin historiaan ja sisältyy näin ollen SEUT 
167 artiklaan. On syytä panna merkille, että vaikka ehdotuksessa tai sen tavoitteissa ei 
täsmällisesti mainita sanaa "kulttuuri", se ei vaikuta lopputulokseen: SEUT 167 artiklan 
soveltamiseen ei tarvita täsmällistä viittausta "kulttuuriin", koska viittaus "historiaan" on 
riittävä. 

b)  "Demokraattiseen toimintaan osallistuminen ja kansalaisvaikuttaminen"
Ehdotuksen kansalaisvaikuttamista koskeva tavoite liittyy Euroopan kansalaisuuteen. 
Perussopimuksessa ei ole tähän liittyville toimille tiettyä oikeudellista perustaa. Sen vuoksi 
olisi turvauduttava SEUT 352 artiklaan. Jotta SEUT 352 artikla voisi olla asianmukainen 
oikeudellinen perusta, kyseessä olevan toimen on oltava tarpeellinen jonkun 
perussopimuksissa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi (ks. SEUT 352 artiklan 1 kohdan teksti 
edellä). Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 9 artiklassa vahvistetaan, että 
Euroopan unionin kansalaisuus täydentää jäsenvaltion kansalaisuutta1. SEU 11 artiklan 
1 kohdassa vaaditaan, että toimielimet "antavat kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuuden 
esittää ja vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla", mikä tukee aktiivista 
kansalaisuutta. Jälkimmäistä tavoitetta toteutetaan ehdotuksessa Euroopan kansalaisuuteen 
liittyvillä toimilla. Näin ollen 352 artikla näyttäisi olevan tämän lohkon toimille 
asianmukainen oikeusperusta.

3. Kansalaisten Eurooppa 2007–2013

Vertailu nykyiseen ohjelmaan – mihin oikeusperustaa koskevassa lausuntopyynnössä myös 
viitataan – vahvistaa tämän päätelmän: nykyisellä ohjelmalla pyritään toisaalta varmistamaan 
Euroopan kansalaisten osallistuminen Euroopan yhdentymisprosessiin ja toisaalta 
kehittämään kansalaisten eurooppalaista identiteettiä, joka perustuu tunnustettuihin yhteisiin 
arvoihin, historiaan ja kulttuuriin. Kulttuurinäkökulma sisältyy SEUT 167 artiklaan. 
Kansalaisosallistumiselle ei löydy perussopimuksista tiettyä oikeudellista perustaa, joten on 
turvauduttava SEUT 352 artiklaan. Näin ollen mainitut artiklat yhdessä muodostavat 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelman vuoden 2006 version oikeusperustan.

4. Menettelyihin liittyvät näkökohdat

On syytä mainita, että kun turvaudutaan SEUT 352 artiklaan yhdistettynä muihin 
perussopimuksen säännöksiin, asianmukaiset menettelyihin liittyvät vaatimukset on 

                                               
1 "Unioni noudattaa kaikessa toiminnassaan kansalaistensa yhdenvertaisuuden periaatetta, jonka mukaan sen 
toimielimet, elimet ja laitokset kohtelevat kansalaisia yhdenvertaisesti. Unionin kansalainen on jokainen, jolla on 
jonkin jäsenvaltion kansalaisuus. Unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta."
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yhdistettävä. Unionin tuomioistuin on yleisesti katsonut, että jos oikeusperustoissa määrätyt 
menettelyt eivät ole yhteensopivia, ei voi olla kahta oikeusperustaa1. SEUT 352 artiklan 
kohdalla ei kuitenkaan ole yhteensopivuusongelmaa (koska turvautuminen SEUT 
352 artiklaan tarkoittaa väistämättä, että muuta oikeusperustaa ei ole käytettävissä). 
Päinvastoin tuomioistuin sallii sen, että SEUT 352 artiklan yksimielisyysvaatimus yhdistetään 
muihin menettelyihin, kuten tavallisen lainsäätämisjärjestykseen2. Vaikuttaa siltä, että 
käsiteltävänä olevassa tapauksessa voidaan yhdistää tavallinen lainsäätämisjärjestys 
yksimielisyysvaatimukseen.

5. Oikeudellisen yksikön lausunto

Oikeudellinen yksikkö on todennut sekä 21. helmikuuta 2012 päivätyssä valiokunnallenne
osoitetussa ilmoituksessa että 15. maaliskuuta 2012 päivätyssä ilmoituksessa, joka koskee 
oikeudellisten asioiden valiokunnalle osoitettua oikeusperustaa koskevaa lausuntopyyntöä, 
että SEUT 167 ja 352 artiklan tulisi olla ehdotuksen oikeudellinen perusta.

IV. Päätelmät ja suositukset

Oikeudellisten asioiden valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 
27. maaliskuuta 2012. Se päätti kokouksessaan yksimielisesti3 suosittaa, että asianmukainen 
oikeudellinen perusta ehdotukselle neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta 
Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta on SEUT 167 ja 352 artikla.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto (titaanioksidi), Kok. 1991, s. I-2867, 17–25 kohta.
2 Asia C-166/07, Euroopan parlamentti v. neuvosto, 69 kohta. Ks. esim. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1232/2010, annettu 15 päivänä joulukuuta 2010, Irlannin kansainväliselle rahastolle 
annettavasta Euroopan unionin rahoitustuesta (2007–2010) (EUVL 346, 30.12.2010, s. 1.), jonka johdanto-osan 
6 viitteessä viitataan tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen "sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 352 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä" määrättyyn vaatimukseen "neuvoston 
yksimielisyydestä".
3 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Evelyn Regner 
(varapuheenjohtaja), Françoise Castex (varapuheenjohtaja), Sebastian Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), 
Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian 
Engström, Sajjad Karim, Francesco Enrico Speroni, Jiří Maštálka, Piotr Borys, Dagmar Roth-Behrendt, Eva 
Lichtenberger. 


