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Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 15. syyskuuta 2020 päivätyllä kirjeellänne1 työjärjestyksen 40 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausuntoa oikeusperustan 
asianmukaisuudesta komission ehdotuksesta päätökseksi Ranskan valtuuttamisesta 
neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtyä 
voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta 
ja käytöstä yksityisten käyttöoikeusurakoitsijoiden toimesta, ja erityisesti komission 
ehdotukseensa tekemässään oikaisussa2 lisäämän viittauksen SEUT-sopimuksen 2 artiklan 
1 kohtaan poistamisesta. 

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 28. syyskuuta 2020.

1 D 202016.
2 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, 
jolla täydennetään Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehtyä voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta 
kanaalin alittavan kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä yksityisten käyttöoikeusurakoitsijoiden toimesta 
(COM/2020/622 final), päivätty 27. heinäkuuta 2020, muutettuna ehdotuksella COM/2020/622 final/2, päivätty 
14. syyskuuta 2020.
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I – Tausta

Komissio lisäsi oikaisussaan ehdotuksen oikeusperustaan viittauksen SEUT-sopimuksen 
2 artiklan 1 kohtaan SEUT-sopimuksen 91 artiklan lisäksi.

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää siksi oikeudellisten asioiden valiokuntaa arvioimaan, 
onko asianmukaista lisätä SEUT-sopimuksen 2 artiklan 1 kohta ehdotuksen oikeusperustaksi 
SEUT-sopimuksen 91 artiklan lisäksi.

II – Asiaa koskevat perussopimusten määräykset

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen asiaan liittyvät määräykset kuuluvat 
seuraavasti:

2 artiklan 1 kohta

1. Kun perussopimuksissa annetaan unionille yksinomainen toimivalta tietyllä alalla, 
ainoastaan unioni voi toimia lainsäätäjänä ja antaa oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä, 
kun taas jäsenvaltiot voivat tehdä näin ainoastaan unionin valtuuttamina tai unionin 
antamien säädösten täytäntöön panemiseksi.

91 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 71 artikla)

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto, tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- 
ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan, 90 artiklan täytäntöön panemiseksi ja 
liikenteen erityispiirteet huomioon ottaen:

a) antavat yhteisiä sääntöjä, joita sovelletaan kansainväliseen liikenteeseen jäsenvaltion 
alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta,

b) vahvistavat ne edellytykset, joilla muut kuin jäsenvaltiossa asuvat liikenteenharjoittajat 
saavat harjoittaa liikennettä siellä,

c) toteuttavat toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi,

d) antavat muut aiheelliset säännökset.

2. Toteutettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä otetaan huomioon tapaukset, joissa 
toimenpiteiden soveltaminen voi joillakin alueilla vaikuttaa vakavasti elintasoon ja 
työllisyyteen sekä kuljetuskaluston käyttöön.

III – Oikeusperustan valintaa koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytäntö

Unionin tuomioistuin on perinteisesti pitänyt asianmukaisen oikeusperustan valintaa asiana, 
jolla on perustuslaillinen merkitys, koska sillä taataan annetun toimivallan periaatteen 
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noudattaminen (SEU-sopimuksen 5 artikla) ja määritetään unionin toimivallan luonne ja 
laajuus.3

Tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin toimen oikeusperustan 
valinnan on perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin objektiivisiin seikkoihin, joihin 
kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö.4

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 antamiseen, toimen antamisen asiayhteydellä tai 
toimen soveltamisalalla muuta tarkoitusta varten tehdyllä työllä.5

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.6

Jos kuitenkin toimella on useampi samanaikainen tarkoitus tai tekijä, joita ei voida erottaa 
toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen tai toisiin nähden toisarvoinen ja välillinen, tällaista 
toimea annettaessa on käytettävä useaa eri oikeusperustaa,7 jos kyseisiä oikeusperustoja 
varten vahvistetut menettelyt eivät ole yhteensopimattomia Euroopan parlamentin oikeuksien 
kanssa eivätkä heikennä niitä.8

IV – Ehdotetun toimen tarkoitus ja sisältö

Canterburyssa 12. helmikuuta 1986 allekirjoitetulla Ranskan ja Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välisellä sopimuksella kanaalin alittavan kiinteän 
yhteyden (Channel Fixed Link) rakentamisesta ja käytöstä yksityisten 
käyttöoikeusurakoitsijoiden toimesta, jäljempänä ’Canterburyn sopimus’, perustettiin 
hallitustenvälinen komissio valvomaan kaikkia kanaalin alittavan kiinteän yhteyden 
rakentamiseen ja toimintaan liittyviä kysymyksiä. Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta 
Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella käyttöön otetun siirtymäkauden päättymiseen asti 
hallitustenvälinen komissio on direktiivin (EU) 2016/798 3 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu 
kansallinen turvallisuusviranomainen, joka on toimivaltainen kanaalin alittavan kiinteän 
yhteyden osalta, ja soveltaa tässä asemassa rautateiden turvallisuuteen ja yhteentoimivuuteen 
liittyviä unionin oikeuden säännöksiä. Siirtymäkauden päätyttyä hallitustenvälinen komissio 
on jäsenvaltion ja kolmannen maan perustama elin, eikä unionin oikeutta enää sovellettaisi 
siihen kanaalin alittavan kiinteän yhteyden osaan, joka kuuluu Yhdistyneen kuningaskunnan 

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 Tuomio asiassa komissio v. neuvosto, C-269/97, ECLI:EU:C:2000:183, 44 kohta.
6 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.
7 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. 
8 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto (titaanidioksidi), ECLI:EU:C:1991:244, 17–25 kohta; asia C-268/94, 
Portugali v. neuvosto, ECLI:EU:C:1996:461.
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lainkäyttövaltaan. Kanaalin alittavan kiinteän yhteyden turvallisen ja tehokkaan toiminnan 
varmistamiseksi olisi suotavaa, että on vain yksi ainoa turvallisuusviranomainen, joka 
soveltaa samoja sääntöjä koko infrastruktuuriin.

Ehdotuksen tarkoituksena on valtuuttaa Ranska neuvottelemaan Yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa Canterburyn sopimusta täydentävä sopimus kanaalin alittavan kiinteän yhteyden 
turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi säilyttämällä hallitustenvälinen komissio 
ainoana turvallisuusviranomaisena ja varmistamalla, että se noudattaa edelleen kansallisiin 
turvallisuusviranomaisiin sovellettavaa unionin lainsäädäntöä, myös Yhdistyneen 
kuningaskunnan lainkäyttövaltaan kuuluvalla osuudella.

Ehdotuksen 1 artiklassa annetaan Ranskalle valtuudet neuvotella, allekirjoittaa ja tehdä 
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa kansainvälinen sopimus rautateiden 
turvallisuussääntöjen soveltamisesta kanaalin alittavaan kiinteään yhteyteen (Channel Fixed 
Link) sekä vahvistetaan joukko erityisvaatimuksia, jotka ehdotetun sopimuksen on täytettävä, 
kuten hallitustenvälisen komission velvoite soveltaa rautateiden turvallisuutta ja 
yhteentoimivuutta koskevia unionin sääntöjä.

Ehdotuksen 2 artiklassa esitetään säännöt, jotka koskevat komission osallistumista uudesta 
sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin. Ehdotuksen mukaan komissio tekee päätöksen siitä, 
täyttyvätkö 1 artiklassa asetetut vaatimukset.

V – Asianmukaisen oikeusperustan arviointi ja määrittäminen

Komissio selittää perusteluissaan, että ehdotetun sopimuksen olisi kuuluttava unionin 
yksinomaiseen toimivaltaan (”Tällainen sopimus vaikuttaa suurelta osin unionin 
lainsäädännön ja erityisesti direktiivin (EU) 2016/797, direktiivin (EU) 2016/798 ja 
asetuksen (EU) 2016/796 soveltamisalaan kuuluvaan alueeseen. Sen vuoksi sopimus kuuluu 
unionin yksinomaiseen ulkoiseen toimivaltaan”), ja viittaa 2 artiklan 1 kohtaan, jonka mukaan 
unioni voi ”valtuuttaa jäsenvaltiot toimimaan unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvilla 
aloilla.” Komissio toteaa edelleen, että ”[k]un otetaan huomioon tällaisen valtuutuksen ja 
unionin lainsäätäjän hyväksymien voimassa olevien sääntöjen välinen vuorovaikutus, on 
myös tarpeen, että lainsäätäjä antaa tällaisen valtuutuksen SEUT-sopimuksen 91 artiklassa 
tarkoitettua lainsäätämisjärjestystä noudattaen.” Tämän jälkeen komissio ilmoittaa otsikon 
”Oikeusperusta” alla, että ”[t]ämän ehdotuksen oikeusperustana on SEUT-sopimuksen 
2 artiklan 1 kohta ja 91 artikla”.

a) SEUT-sopimuksen 91 artiklan asianmukaisuus

SEUT-sopimuksen 91 artiklassa vahvistetaan liikennepolitiikan rautatie-, maantie- ja 
sisävesiliikennettä koskeva oikeusperusta. Ehdotuksen tarkoituksen ja sisällön perusteella on 
selvää, että ehdotus liittyy sisämarkkinoiden toimintaan liikenteen alalla. Näin ollen SEUT-
sopimuksen 91 artikla vaikuttaa olevan asianmukainen oikeusperusta ehdotukselle.

b) SEUT-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan lisääminen oikeusperustaksi ei ole mahdollista

Toisin kuin SEUT-sopimuksen 91 artikla, SEUT-sopimuksen 2 artiklan 1 kohta ei käy 
oikeusperustaksi. Kyseisellä määräyksellä ei itse asiassa anneta toimielimille toimivaltaa 
unionin säädösten hyväksymiseen. Tästä syystä sitä ei voida käyttää oikeusperustana.
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Kattavuuden vuoksi voidaan lisätä, että ehdotusten johdanto-osan 4 kappaleessa muistutetaan, 
että sopimus kuuluu unionin yksinomaiseen ulkoiseen toimivaltaan, ja tästä syystä on tarpeen 
edellyttää valtuutusta SEUT-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Käsiteltävänä 
olevassa tapauksessa tällainen valtuutus annetaan säädöksellä, joka hyväksytään tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä SEUT-sopimuksen 91 artiklan mukaisesti.

VI – Päätelmä ja suositus

Kun otetaan huomioon ehdotuksen tarkoitus ja sisältö, komission ehdotus päätökseksi 
Ranskan valtuuttamisesta neuvottelemaan sopimus, jolla täydennetään Yhdistyneen 
kuningaskunnan kanssa tehtyä voimassa olevaa kahdenvälistä sopimusta kanaalin alittavan 
kiinteän yhteyden rakentamisesta ja käytöstä yksityisten käyttöoikeusurakoitsijoiden toimesta, 
voi asianmukaisesti perustua pelkästään SEUT-sopimuksen 91 artiklaan.

SEUT-sopimuksen 2 artiklan 1 kohta ei ole oikeusperusta, joten viittaus siihen olisi 
poistettava.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 28. syyskuuta 2020 äänin 
24 puolesta ja 1 tyhjää9 suositella liikenne- ja matkailuvaliokunnalle SEUT-sopimuksen 
91 artiklan säilyttämistä ehdotetun päätöksen ainoana oikeusperustana.

Kunnioittavasti

Adrián Vázquez Lázara

9 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Adrián Vázquez Lázara (puheenjohtaja), Ibán García 
Del Blanco (varapuheenjohtaja), Raffaele Stancanelli (varapuheenjohtaja), Marion Walsmann 
(varapuheenjohtaja),Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrick Breyer, Jorge Buxadé Villalba, Geoffroy Didier, 
Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jean Paul Garraud, Esteban González Pons, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, 
Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Emmanuel Maurel, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, 
Liesje Schreinemacher, József Szájer, Marie Toussaint, Viktor Uspaskich, Axel Voss, Tiemo Wölken, Lara 
Wolters, Javier Zarzalejos ja Kosma Złotowski.


