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Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 13. heinäkuuta 2020 päivätyllä kirjeellänne1 työjärjestyksen 40 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon seuraavan säädösehdotuksen 
oikeusperustan asianmukaisuudesta: komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU 
muuttamisesta.2

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 2. syyskuuta 2020.

I – Tausta

Komission ehdotus perustuu SEUT -sopimuksen 196 artiklaan ja 322 artiklan 1 kohdan 
a alakohtaan.

Pyyntö liittyy esittelijän ENVI-valiokunnassa esittämään tarkistukseen, jossa poistetaan 
viittaus SEUT:n 322 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ENVI-valiokunnan kirjeen mukaan 
teknisten näkökohtien ja etenkin sen seikan perusteella, että kyseinen artikla koskee 
varainhoitosääntöjen hyväksymistä asetuksilla eikä sitä siten voida soveltaa päätökseen.

1 D 307296.
2 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun 

päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta (COM(2020)0220 – C9 0160/2020 – 2020/0097(COD)).
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Ennen käsiteltävänä olevaa kesäkuussa 2020 hyväksyttyä ehdotusta komissio hyväksyi 
maaliskuussa 2019 unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen 
N:o 1313/2013/EU muuttamista koskevan päätösehdotuksen, joka perustui ainoastaan 
SEUT:n 196 artiklaan. ENVI-valiokunta hyväksyi ehdotusta koskevan mietintönsä 
maaliskuussa 2020. Perusteluissaan komissio toteaa seuraavaa: Tässä ehdotuksessa on otettu 
huomioon edistys, jota Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat saaneet aikaan käsitellessään 
komission ehdotusta COM(2019) 125 final ja neuvotellessaan siitä. Edelleen komission 
ehdotuksen rahoitusselvityksen mukaan ”[p]äätöksellä muutetaan olemassa olevaa toimea 
(unionin mekanismi), ja sitä on tarkasteltava rinnakkain vireillä olevan komission vuonna 
2019 hyväksymän ehdotuksen kanssa, jolla myös muutetaan unionin mekanismia”.

Vastauksena ENVI-valiokunnan huoleen siitä, onko SEUT:n 322 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan lisääminen päätösehdotuksen oikeusperustaan asianmukaista, mikä asetettiin 
kyseenalaiseksi esittämällä tarkistus, jossa artikla poistetaan, tässä kirjeessä arvioidaan 
yksinomaan SEUT:n 322 artiklan 1 kohdan a alakohdan asianmukaisuutta oikeusperustana.

II – Asiaa koskeva perussopimuksen artikla

II osasto, varainhoitoa koskeva määräykset:

322 artiklan 1 kohdan a alakohta

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat asetuksilla tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen ja tilintarkastustuomioistuinta kuultuaan:

a) varainhoitosäännöt, joissa vahvistetaan varsinkin talousarvion laatimista ja toteuttamista 
sekä tilinpäätöksen esittämistä ja tilintarkastusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

III – Oikeusperustan valintaa koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö

Tuomioistuin on perinteisesti pitänyt asianmukaisen oikeusperustan valintaa perussopimusten 
kannalta merkittävänä asiana, jolla taataan siirretyn toimivallan periaatteen noudattaminen 
(SEUT:n 5 artikla) ja määritetään unionin toimivallan luonne ja rajat.3 Siksi oikeusperustan 
valinta ei ole harkinnanvaraista. Tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 
unionin toimen oikeusperustan valinnan on perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin 
objektiivisiin seikkoihin, joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö.4 Tuomioistuin 
katsoo myös, että toimen oikeusperustaa ei ole mahdollista määrittää muiden sellaisten 
unionin toimien hyväksymiseksi käytetyn oikeusperustan valossa, joilla voi tietyissä 
tapauksissa olla samankaltaisia piirteitä.5 Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, 
että sille on valittu väärä oikeusperusta. Oikean oikeusperustan määrittämisessä ei tältä osin 
ole merkitystä toimielimen toivomuksella saada osallistua tiiviimmin tietyn toimen 

3 Lausunto 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, 5 kohta.
4 Ks. asia C-411/06, komissio v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, 8. syyskuuta 2009, EU:C:2009:518, 45 
kohta.
5 Ks. asia 131/86, Yhdistynyt kuningaskunta v. neuvosto, Kok. 1988, s. 905, 29 kohta ja asia C-91/05, komissio 
v. neuvosto, Kok. 2008, s. I-0000, 106 kohta.
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antamiseen, toimen antamisen asiayhteydellä tai toimen soveltamisalalla muuta tarkoitusta 
varten tehdyllä työllä.6 

Periaatteessa olisi valittava yksi ainoa asianmukainen oikeusperusta. Jos toimea 
tarkasteltaessa ilmenee, että sillä on kaksi eri tarkoitusta tai että siinä on kahdenlaisia 
tekijöitä, ja jos toinen näistä on yksilöitävissä toimen pääasialliseksi tai määrääväksi 
tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun taas toinen on ainoastaan liitännäinen, on käytettävä yhtä 
oikeudellista perustaa, toisin sanoen sitä, jota toimen pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai 
tekijä edellyttää.7 Poikkeustapauksessa jos toimella on useampi samanaikainen tarkoitus tai 
useita tekijöitä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden 
toisarvoinen ja välillinen, toimea annettaessa on käytettävä useaa eri oikeudellista perustaa.8 
Tämä olisi kuitenkin mahdollista vain, jos oikeusperustoja varten vahvistetut menettelyt eivät 
ole keskenään yhteensopimattomia eivätkä heikennä Euroopan parlamentin oikeuksia.9 
Valitun toimenpiteen on lisäksi oltava lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävän säädöksen 
mukainen, kun perustamissopimuksessa niin määrätään.

IV - SEUT:n 322 artiklan 1 kohdan a alakohdan asianmukaisuus oikeusperustana 

SEUT:n 322 artiklan 1 kohdan a alakohdan käyttäminen oikeusperustana edellyttää 
tietyntyyppistä säädöstä eikä jätä tältä osin unionin lainsäätäjälle lainkaan harkintavaltaa. 
Ennen kuin arvioidaan, voisiko SEUT:n 322 artiklan 1 kohdan a alakohta olla ehdotuksen 
tarkoituksen ja sisällön valossa asianmukainen oikeusperusta, on kuitenkin todettava, että 
322 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määrätään tavallisesta lainsäätämisjärjestyksestä ja 
edellytetään, että säädös annetaan asetuksena. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa ehdotetun 
säädöksen tyyppi on päätös samoin kuin säädös, jota ehdotuksella on tarkoitus muuttaa. Näin 
ollen ehdotetun säädöksen tyyppi ei ole muodollisesti yhteensopiva 322 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan kanssa.

Ei siis ole tarpeen arvioida tarkemmin, onko 322 artiklan 1 kohdan a alakohta ehdotuksen 
tarkoituksen ja sisällön valossa asianmukainen oikeusperusta ja voisiko sitä käyttää yhdessä 
SEUT:n 196 artiklan kanssa. 

V – Päätelmä ja suositukset

Rajoittamatta arviointia siitä, onko 196 artikla yksinään asianmukainen oikeusperusta 
ehdotetulle toimenpiteelle sen tarkoituksen ja sisällön valossa vai pitäisikö toimenpiteellä olla 
kaksi oikeusperustaa tai useampi oikeusperusta, vaikuttaa riittävältä todeta, että kun otetaan 
huomioon muutossäädösehdotuksen tyyppi (päätös), SEUT:n 322 artiklan 1 kohdan 
a alakohta ei vaikuta muodollisesti asianmukaiselta oikeusperustalta ehdotukselle päätökseksi 
unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen muuttamisesta, sillä siinä määrätään 
asetuksen hyväksymisestä, kun taas käsiteltävänä oleva muutossäädös on päätös.

6 Tuomio asiassa komissio v. neuvosto, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, 44 kohta.
7 Tuomio asiassa komissio v. neuvosto, C-137/12, EU:C:2013:675, 53 kohta; C-411/06, EU:C:2009:518, 
46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; parlamentti v. neuvosto, asia C-490/10, EU:C:2012:525, 45 kohta; 
parlamentti v. neuvosto, asia C-155/07, EU:C:2008:605, 34 kohta.
8 Asia C-211/01, komissio v. neuvosto, ECLI:EU:C:2003:452, 40 kohta; asia C-178/03, komissio v. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto, ECLI:EU:C:2006:4, 43-56 kohta. 
9 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto (titaanidioksidi), ECLI:EU:C:1991:244, 17–25 kohta; asia C-268/94, 
Portugal v. neuvosto, ECLI:EU:C:1996:461.
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Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti näin ollen 2. syyskuuta 2020 pitämässään 
kokouksessa yksimielisesti10 suosittaa, että ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden 
turvallisuuden valiokunta poistaa SEUT:n 322 artiklan 1 kohdan päätösehdotuksen 
oikeusperustasta.

Kunnioittavasti

Adrián Vázquez Lázara

10 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Adrián Vázquez Lázara (puheenjohtaja), Ibán García 
Del Blanco (varapuheenjohtaja), Raffaele Stancanelli (varapuheenjohtaja), Patrick Breyer, Geoffroy Didier, 
Angel Dzhambazki, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel 
Maurel, Karen Melchior, Emil Radev, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Axel Voss, 
Lara Wolters, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos.


