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Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 2. kesäkuuta 2008 päivätyllä kirjeellä työjärjestyksen 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausuntoa edellä mainitun komission ehdotuksen 
oikeusperustan pätevyydestä.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 25. kesäkuuta 2008.

Kerroitte kirjeessänne, että valiokuntanne esittelijä ehdottaa edellä mainitun ehdotuksen 
oikeusperustan muuttamista niin, että EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 2 kohdan 
ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen sijasta oikeusperustaksi otetaan 300 artiklan 
3 kohdan toinen alakohta (yhdessä 63 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa).

Sihteeristö on selvittänyt, että oikea komission asiakirja on KOM(2006)0753 eikä 
KOM(2006)0754, josta puhuttiin kansalaisvapauksien valiokunnan puheenjohtajan kirjeessä 
ja josta valiokunta on jo antanut oikeusperustaa koskevan lausunnon.

Totesitte, että kun Euroopan parlamenttia kuultiin vuonna 2005 ehdotuksesta Euroopan 
yhteisön, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävän 
pöytäkirjan tekemisestä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa, 
Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, 
oikeudellisten asioiden valiokunta antoi lausunnon, jossa se katsoi 300 artiklan 3 kohdan 
toisen alakohdan (puoltavaa lausuntoa edellyttävä menettely) olevan asianmukainen 
oikeusperusta.

Totesitte myös, että Euroopan parlamentin puoltavaa lausuntoa koskeva kysymys on 
samanlainen siinä mielessä, että pöytäkirjan nojalla Liechtensteinin tai Sveitsin ja Tanskan 
väliset riidat pöytäkirjan soveltamisesta ja tulkinnasta ratkaisee sekakomitea, jolla on eri 
asioiden päätösvaltaa.

Taustaa

Euroopan yhteisö allekirjoitti 26. lokakuuta 2004 Sveitsin valaliiton kanssa sopimuksen niistä 
perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn 
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (jäljempänä "Sveitsin kanssa tehty 
Dublin-/Eurodac-sopimus").

Sopimuksen 15 artiklassa määrätään Liechtensteinin mahdollisuudesta liittyä sopimukseen. 
Liechtensteinin liittymisestä sopimukseen on käyty neuvotteluita, ja pöytäkirjaluonnos 
Liechtensteinin liittymisestä Sveitsin kanssa tehtyyn Dublin-/Eurodac-sopimukseen on 
parafoitu. 

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen 
liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan nojalla Tanska ei osallistu 
niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen 
maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä 
vastuussa oleva jäsenvaltio, annettuun asetukseen (EY) N:o 343/2003 (ns. Dublin-asetus) eikä 
Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin 
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yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi annettuun asetukseen (EY) N:o 2725/2000 
(ns. Eurodac-asetus).

Sveitsin kanssa tehdyn Dublin-/Eurodac-sopimuksen mukaisesti Tanska voi pyytää saada 
osallistua sopimukseen. Sopimuksessa määrätään, että sopimuspuolet vahvistavat tällöin 
Tanskan suostumuksella sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa edellytykset Tanskan 
osallistumiselle.

Tanskan kuningaskunta pyysi 8. marraskuuta 2004 päivätyllä kirjeellä osallistumista Sveitsin 
kanssa tehtyyn Dublin-/Eurodac-sopimukseen. Kun Liechtenstein on nyt liittymässä 
sopimukseen, Tanskan osallistuminen on aiheellista vahvistaa sekä suhteessa Sveitsiin että 
Liechtensteiniin.

Saatuaan neuvostolta 27. helmikuuta 2006 valtuudet komissio aloitti neuvottelut 
Liechtensteinin ja Sveitsin kanssa. Neuvottelut saatiin päätökseen 21. kesäkuuta 2006, jolloin 
parafoitiin pöytäkirjaluonnos Tanskan liittymisestä Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa tehtyyn 
Dublin-/Eurodac-sopimukseen.

Neuvottelut käytiin ja pöytäkirjaluonnos parafoitiin sen olettamuksen perusteella, että 
Liechtensteinista tulisi sopimuspuoli liittymisestään Sveitsin kanssa tehtyyn Dublin-/Eurodac-
sopimukseen koskevan pöytäkirjan tekemisen jälkeen. 

Pöytäkirjan lopullisesta sisällöstä voidaan esittää seuraava yhteenveto:

– Se koskee Dublin- ja Eurodac-asetusten ja niiden soveltamissääntöjen soveltamisalan 
ulottamista Tanskan ja Sveitsin valaliiton ja Tanskan ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan 
välisiin suhteisiin. Kyseisiin suhteisiin sovelletaan myös asetusten tulevia tarkistuksia 
tai uusia soveltamistoimenpiteitä.

– Pöytäkirja antaa Sveitsille ja Liechtensteinille oikeuden toimittaa yhteisöjen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi kirjelmiä tai kirjallisia huomautuksia tapauksissa, joissa 
tanskalainen tuomioistuin on pyytänyt yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua 
Euroopan yhteisön ja Tanskan väliseen sopimukseen sisältyvän määräyksen tulkinnasta.

– Pöytäkirjassa määrätään sovittelumenettelystä, jos Tanskan ja Sveitsin tai 
Liechtensteinin välillä syntyy kiistaa pöytäkirjan tulkinnasta tai soveltamisesta.

– Pöytäkirjassa määrätään sen voimassaolon päättymisestä.

Pöytäkirjan 4 artiklassa määrätään seuraavaa:

1. Jos Sveitsi tai Liechtenstein katsoo, että Tanska soveltaa tai tulkitsee tätä pöytäkirjaa 
virheellisesti, Sveitsi tai Liechtenstein voi pyytää, että asia otetaan virallisesti riita-
asiana sekakomitean esityslistalle. 

2. Jos Tanska katsoo, että Sveitsi tai Liechtenstein soveltaa tai tulkitsee tätä pöytäkirjaa 
virheellisesti, Tanskalla on oikeus pyytää komissiota ottamaan asia virallisesti riita-
asiana sekakomitean esityslistalle. Komissio lisää asian esityslistalle. 
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3. Sekakomitea ratkaisee riidan 90 päivän kuluessa sen esityslistan hyväksymisestä, jolle 
riita on otettu. Tätä varten Tanskalla on oikeus esittää huomautuksia sekakomitealle.

4. Jos sekakomitea ratkaisee riita-asian tavalla, joka vaatii täytäntöönpanoa Tanskassa, 
Tanskan on 3 kohdassa esitetyssä määräajassa ilmoitettava sopimuspuolille, aikooko se 
panna sovintoratkaisun sisällön täytäntöön. Jos Tanska ilmoittaa, että se on päättänyt 
olla panematta sovintoratkaisun sisältöä täytäntöön, sovelletaan 5 kohtaa.

5. Jos sekakomitea ei kykene ratkaisemaan riitaa 3 kohdassa tarkoitetun määräajan 
kuluessa, määräaikaa jatketaan 90 päivällä lopulliseen ratkaisuun pääsemiseksi. Jos 
sekakomitea ei ole tehnyt asiassa päätöstä määräajan päätyttyä, tämän pöytäkirjan 
voimassaolo päättyy määräajan viimeisenä päivänä.

Oikeudellisten asioiden valiokunta totesi oikeusperustaa koskevassa lausunnossaan, jonka se 
antoi ehdotuksesta Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan 
väliseen sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä niistä perusteista ja menettelyistä, 
joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa, Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen 
käsittelystä vastuussa oleva valtio1, että pöytäkirjan 4 artiklan tyyppisen komitean voidaan 
katsoa muodostavan EY-sopimuksen 300 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 
"erityisen toimielinjärjestelmän järjestämällä yhteistyömenettelyjä" ja että sen vuoksi on 
saatava parlamentin puoltava lausunto. Tätä samaa lähestymistapaa on noudatettu myös 
oikeudellisten asioiden valiokunnan muissa oikeusperustalausunnoissa, esimerkiksi 
lausunnossa, jonka valiokunta on antanut saman sopimuksen toista pöytäkirjaa koskevasta 
päätösehdotuksesta (KOM(2006)0754 lopullinen).

Valiokunta totesi edellä mainituissa lausunnoissaan yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön tehneen selväksi, että yhteisön lainsäätäjä ei voi valita oikeusperustoja 
harkintansa mukaan, vaan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla 
tuomioistuinvalvonnan kohteena. Tällaisiin seikkoihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja 
sisältö2. Valiokunnan mielestä sekakomitean voidaan kuitenkin katsoa olevan "erityinen 
toimielinjärjestelmä", kun otetaan huomioon edellä mainitun pöytäkirjan tekemistä koskevan 
neuvoston päätösehdotuksen tarkoitus ja sisältö, sillä tällainen sekakomitea edellyttää 
sellaisen organisaatiorakenteen luomista, joka käyttää harkintavaltaa tehdessään 
sopimuspuolia velvoittavia päätöksiä varsinkin riitojen ratkaisun suhteen.

Käsiteltävänä oleva ehdotus

Kuten edellä todettiin, Euroopan yhteisö allekirjoitti 26. lokakuuta 2004 Sveitsin kanssa 
Dublin-/Eurodac-sopimuksen.

Sopimuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti Tanskan kuningaskunta voi pyytää osallistua 
sopimukseen, minkä se tekikin vuonna 2004.

1 AD\573917FI.doc.
2 Katso esimerkiksi asia C-42/97, parlamentti v. neuvosto, Kok. 1999, s. I-869, 36 kohta.
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Kun Liechtenstein on nyt liittymässä sopimukseen, Tanskan osallistuminen on aiheellista 
vahvistaa sekä suhteessa Sveitsiin että Liechtensteiniin.

Pöytäkirjalla vahvistetaan Sveitsin, Liechtensteinin ja Tanskan väliset oikeudet ja 
velvollisuudet.

Pöytäkirja nostaa esiin täsmälleen saman kysymyksen kuin Euroopan yhteisön, Islannin 
tasavallan ja Norjan kuningaskunnan väliseen sopimukseen liitettävä pöytäkirja. Kun otetaan 
huomioon neuvoston päätösehdotuksen, joka koskee Euroopan yhteisön, Sveitsin ja 
Liechtensteinin välisen pöytäkirjan tekemistä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton 
väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa, 
Sveitsissä tai Liechtensteinissa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva 
valtio, tarkoitus ja sisältö, sekakomitean voidaan katsoa olevan "erityinen 
toimielinjärjestelmä", sillä tällainen sekakomitea edellyttää sellaisen organisaatiorakenteen 
luomista, joka käyttää harkintavaltaa tehdessään sopimuspuolia velvoittavia päätöksiä 
varsinkin riitojen ratkaisun suhteen.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 25. kesäkuuta 2008 pitämässään kokouksessa 
yksimielisesti1 suosittaa, että päätösehdotuksen oikea oikeusperusta on Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 63 artiklan 1 kohdan a alakohta yhdessä saman sopimuksen 
300 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan kanssa ja että näin ollen sovelletaan menettelyä, joka 
edellyttää Euroopan parlamentin puoltavaa lausuntoa.

Kunnioittavasti

Giuseppe Gargani

1 Giuseppe Gargani (puheenjohtaja), Titus Corlăţean (varapuheenjohtaja), Francesco Enrico Speroni 
(varapuheenjohtaja), Diana Wallis (valmistelija), Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, 
Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.


