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– ARTIKLAR INOM EUROPARÄTT

EU-OIKEUDEN RIKKOMISEN VALVONTA JA  
JÄSENVALTIOIHIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET SANKTIOT

1 Johdanto

Klassisen kansainvälisoikeudellisen periaatteen 
mukaan valtioiden itsenäisyydestä johtuu, ettei niil-
lä ole velvollisuutta ratkaista riitojaan kansainvä-
lisissä tuomioistuimissa. Kansainväliset riidanrat-
kaisuelimet tarvitsevat toimivaltansa tueksi suos-
tumuksen, jonka valtiot voivat antaa pysyvästi tai 
kertaluontoisesti.1 Euroopan unionin (EU tai unio-
ni) jäsenvaltiot ovat perussopimuksillaan2 sopineet, 
että Euroopan komissio valvoo unionin oikeuden 
noudattamista ja että sitä koskevat erimielisyydet 

ratkaistaan EU-tuomioistuimessa.3 EU-jäsenyydes-
tä johtuvien velvollisuuksien noudattamisen val-
vonta ja tulkinta on siten perussopimuksilla annet-
tu ylikansallisten toimielinten tehtäväksi.4 Rikko-
mustilanteissa jäsenvaltioille voidaan myös tarvit-
taessa määrätä taloudellisia seuraamuksia. Kyse ei 
ole yleisen kansainvälisen oikeuden mukaisista 
vastatoimista, vaan perussopimuksissa määrätyis-
tä erityisistä seuraamuksista.5  Tässä kirjoituksessa 
näistä seuraamuksista käytetään yleisesti nimitys-
tä taloudelliset sanktiot.6 Mahdollisuus määrätä 
taloudellisia sanktioita jäsenvaltioille liittyy erityi-

1 Ks. esim. kansainliiton pysyväisen kansainvälisen tuomioistuimen lausunto koskien Itä-Karjalan kysymystä [Status of 
the Eastern Carelia, Advisory Opinion, 1923 P.C.I.J. (ser. B) No. 5 (July 23)], 33 kohta, jonka mukaan ko. tuomioistuin ei 
ollut toimivaltainen tulkitsemaan Suomen ja Venäjän välistä sopimusta jälkimmäisen suostumuksen puuttuessa.

2 Euroopan unionin perussopimusten voimassa olevat kodifikaatiot ovat Sopimus Euroopan unionista (SEU tai EU-sopimus) 
ja Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT tai EUT-sopimus), EUVL C 202, 7.6.2016.

3 SEU 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan unionin tuomioistuin käsittää unionin tuomioistuimen, unionin yleisen 
tuomioistuimen ja erityistuomioistuimia. Kirjoitushetkellä erityistuomioistuimia ei ole olemassa. Jäljempänä EU:n tuomiois-
tuimista käytetään yleisesti nimitystä EU-tuomioistuin, paitsi silloin kun on tarpeen tehdä ero unionin tuomioistuimen ja 
yleisen tuomioistuimen välillä.

4 SEUT 344 artiklan mukaisesti ”[j]äsenvaltiot sitoutuvat ratkaisemaan perussopimusten tulkintaa tai soveltamista koske-
vat riidat vain perussopimuksissa määrätyllä tavalla”.

5 Ks. asia C-5/94, The Queen v. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Hedley Lomas (Ireland) Ltd., julki-
sasiamies Légerin ratkaisuehdotus 20.6.1995, ECLI:EU:C:1995:193, 27 kohta (”Perinteiseen kansainväliseen oikeuteen kuu-
luvat vastatoimenpiteiden tai vastavuoroisuuden käsitteet ovat täysin vieraita [unionin] oikeudelle.”)

6 EU-oikeudessa ”sanktioilla” viitataan toisinaan myös unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) piirissä 
toteutettaviin kolmansiin valtioihin tai muihin yksilöityihin tahoihin kohdistuviin rajoittaviin toimenpiteisiin. Kirjoituksessa 
ei jo sen aihepiiristä johtuen luonnollisesti käsitellä tällaisia toimenpiteitä. 
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sesti perussopimusten mukaiseen nk. yleiseen rik-
komusmenettelyyn7 ja tiettyihin erityissäädöksiin. 

Alun perin yleisen rikkomusmenettelyn – kuten 
myös jäsenvaltioihin kohdistuvien taloudellisten 
sanktioiden – juuret ovat vuoden 1951 Euroopan 
hiili- ja teräsyhteisön (EHTY) perustamissopimuk-
sessa.8 Sittemmin vuonna 1957 Euroopan talous-
yhteisön (ETY) perustamissopimukseen sisällytet-
ty menettely on yhä pääpiirteissään voimassa, jos-
kin sitä on myöhemmillä perussopimusmuutoksil-
la tehostettu ja täydennetty.9 Menettelyllä on pitkä 
soveltamishistoria ja sen käyttöala kattaa nykyisin 
lähes kaikki EU-oikeuden alat. Taloudelliset sank-
tiot ovat vakiinnuttaneet paikkansa menettelyn 
olennaisena osana. Niiden ansiosta yleinen rikko-
musmenettely on unionin tehokkain väline jäsen-
valtioiden painostamiseksi EU-oikeuden rikkomus-
tilanteissa. Jäljempänä esitettävällä tavalla näin 
vaikuttaisi olevan paitsi EU-oikeuden ydinalueilla, 
myös epäsuoremmin unionin toimivaltaan liitty-
vissä asioissa, kuten esimerkiksi jäsenvaltioiden 
oikeusvaltiokehityksen valvonnassa. Aiheena talou-
delliset sanktiot onkin erityisen ajankohtainen ja 
merkittävä, sillä sanktioiden käyttöedellytykset 
liittyvät EU:n mahdollisuuksiin puuttua oikeusval-
tioperiaateloukkauksiin tietyissä jäsenvaltioissa 
sekä laajemmin unionin toimintaedellytyksien tur-
vaamiseen.

Tässä kirjoituksessa pyritään kuvaamaan yleis-
tä rikkomusmenettelyä ja taloudellisten sanktioiden 
määräämistä jäsenvaltioille. Kirjoituksen toisessa 

jaksossa kuvataan aluksi yleisen rikkomusmenet-
telyn sekä eräiden erityisten rikkomusmenettelyjen 
ulottuvuutta. Kolmannessa jaksossa selitetään rik-
komuksen toteamismenettelyä, joka on yleisessä 
rikkomusmenettelyssä tuomittavien taloudellisten 
sanktioiden välttämätön esivaihe. Neljännessä jak-
sossa kuvataan kyseisten taloudellisten sanktioiden 
määräytymistä ja osoitetaan, että ne ovat olennainen 
ja vakiintunut osa EU-oikeuden täytäntöönpanojär-
jestelmää. Viidennessä jaksossa sivutaan eräitä 
taloudellisia sanktioita, jotka eivät liity suoraan 
yleiseen rikkomusmenettelyyn. Kuudenneksi kir-
joituksessa käsitellään taloudellisten sanktioiden 
perintään mahdollisesti liittyviä ongelmia ja oikeus-
suojakeinoja. Loppupäätelmissä kootaan yhteen 
olennaisimpia seikkoja jäsenvaltioihin kohdistu-
vista taloudellisista sanktioista ja arvioidaan niiden 
merkitystä yleisemmin EU-oikeuden kehityksen 
kannalta.

2 Rikkomismenettelyjen ulottuvuus 

SEUT 258-260 artikloiden mukainen yleinen rik-
komusmenettely voidaan käynnistää tilanteessa, 
jossa jokin jäsenvaltio on ”jättänyt täyttämättä sil-
le perussopimusten mukaan kuuluvan velvollisuu-
den”. Menettelyä sovelletaan yhtä lailla perusso-
pimusten rikkomiseen kuin näiden perusteella 
annettujen unionin lainsäädäntötoimien ja päätös-
ten laiminlyöntien valvontaan.10 Siten menettely 
kattaa tietyin rajatuin poikkeuksin kaikki tilanteet, 

7 Tässä kirjoituksessa käytetään SEUT 258-260 artikloiden mukaisesta rikkomusmenettelystä termiä “yleinen” sen erottamiseksi 
tietyistä “erityisistä” menettelyistä, joita kuvataan kirjoituksessa myöhemmin. Ks. myös esim. Alberto J. Gil Ibáñez, The 
”Standard” Administrative Procedure for Supervising and Enforcing EC Law: EC Treaty Articles 226 and 228, 68 Law and 
Contemporary Problems (2004) s. 135.

8 Ks. EHTY 88 artikla. Kyseisen sopimuksen itsenäinen voimassaolo päättyi 50 vuotta sen tekemisen jälkeen vuonna 2002 
ja sen kattama toiminta jatkuu nykyisen EU:n puitteissa. Ks. Nizzan sopimukseen liitetty pöytäkirja EHTY:n perustamisso-
pimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta, EYVL C 83, 10.3.2001, 
s. 67.

9 Ks. ETY:n perustamissopimuksen 169-171 artiklat. Asiallisesti vastaavat määräykset sisältyivät myösvuoden 1957 Euroo-
pan atomienergiayhteisön (EURATOM) perustamissopimuksen 141-143 artikloihin. Nykyisen EURATOM 106A artiklan 
mukaan SEUT 258-260 artikloiden määräyksiä sovelletaan myös kyseiseen sopimukseen.

10 EU:n komission, joka pääsääntöisesti käynnistää rikkomusmenettelyn, näkemyksen mukaan EU-oikeuden rikkomista 
on neljää päätyyppiä: direktiivien kansallisten täytäntöönpanotoimien ilmoittamatta jättäminen komissiolle; direktiivien 
aineellisen sisällön noudattamatta jättäminen; perussopimusten, asetusten ja päätösten rikkominen (kansallisen lainsäädännön 
sisällön virheellisyys), ja EU-oikeuden puutteellinen soveltaminen kansallisissa viranomaisissa. Ks. Monitoring the applica-
tion of Union law: 2017 Annual Report, COM(2018) 540, General Statistical Overview: Part I, SWD(2018) 377, s. 5. 
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joissa jokin jäsenvaltio rikkoo EU-jäsenyydestä 
johtuvia velvollisuuksiaan. Menettelyn aineellis-
oikeudellisen laajuuden havainnollistamiseksi voi-
daan viitata eräisiin Suomea koskeneisiin EU-
oikeuden rikkomisasioihin, jotka ovat koskeneet 
esimerkiksi Itämereen laskettavien yhdyskuntajä-
tevesien puhdistamista,11 tiettyjen julkisten oikeus-
apupalvelujen verokohtelua arvonlisäverodirektii-
vin näkökulmasta,12 luonnonsuojeludirektiivin 
mukaan uhanalaisen suden metsästyslupien myön-
tämistä,13 kotimaisen autoverotuksen yhteensopi-
vuutta EU:n sisämarkkinalainsäädännön kanssa14 
ja Suomen tiettyjen valtioiden kanssa tekemien 
kahdenvälisten investointisuojasopimusten lailli-
suutta pääomaliikkeiden rajoituksia koskevien 
perussopimusmääräysten kannalta.15 Asiaryhmien 
kirjo heijastaa EU-jäsenyydestä johtuvien velvol-
lisuuksien monimuotoisuutta.16

Perussopimusten systematiikasta johtuu, että 
yleinen rikkomusmenettely kattaa kaikki EU-oikeu-
den alat siinä määrin kuin sen soveltamista ei ole 
erityisesti suljettu pois. Ennen Lissabonin sopi-
muksella perussopimuksiin tehtyjä muutoksia EU:n 
toiminta perustui nk. kolmen pilarin rakenteeseen 
(talousyhteisö, ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä 
poliisi- ja rikosoikeudellinen yhteistyö). Rikko-
musmenettelystä määrättiin nk. yhteisöpilarissa ja 
sen käyttöala oli rajattu talousyhteisöä koskevien 
asioiden piiriin. Nykyinen perussopimusjärjestelmä 
puolestaan rakentuu yhtäläisesti EU- ja EUT-sopi-
muksille niin, että jälkimmäisen sopimuksen mää-
räykset yleisestä rikkomusmenettelystä kattavat 

lähtökohtaisesti molemmista perussopimuksista 
jäsenvaltioille aiheutuvat velvoitteet. EU:n perus-
oikeuskirjalla on SEU 6 artiklan 1 kohdan mukaan 
“sama oikeudellinen arvo kuin perussopimuksilla” 
ja yleinen rikkomusmenettely soveltuu siten myös 
unionin oikeuden soveltamisalalla todettaviin perus-
oikeuskirjan rikkomuksiin. Komissio onkin viime 
aikoina nostanut kanteita jäsenvaltioita vastaan 
paitsi EU-sopimuksen määräysten rikkomisen 
perusteella, myös EU:n perusoikeuskirjan mukais-
ten velvoitteiden laiminlyönnin nojalla.17 Rikko-
musmenettely voidaan saattaa koskemaan jopa 
muodollisesti EU-rakenteiden ulkopuolella olevien 
velvoitteiden valvontaa SEUT 273 artiklan mukai-
sella välityslausekkeella.18 

Yleisestä luonteestaan huolimatta SEUT 258-
260 artikloiden mukainen menettely ei tule sovel-
lettavaksi kaikissa EU-oikeuden rikkomista koske-
vissa tilanteissa. Vaikka jäsenvaltioilla on velvol-
lisuus toteuttaa kaikki perussopimusten ja niiden 
nojalla annettujen säädösten sisältämät velvoitteet, 
yleisen rikkomusmenettelyn käyttömahdollisuutta 
on rajattu tietyillä aloilla. Perussopimuksien sys-
tematiikasta johtuu, että EU:n yhteistä ulko- ja tur-
vallisuuspolitiikkaa (YUTP) koskevaan EU-sopi-
muksen osioon sovelletaan SEU 24 artiklan 1 koh-
dan mukaisesti “erityisiä sääntöjä ja menettelyjä”. 
Tästä sekä komission ja EU-tuomioistuimen raja-
tusta toimivallasta YUTP:n alalla johtuu, että SEUT 
258-260 artikloiden mukainen menettely ei ole 
sovellettavissa kyseistä politiikanalaa koskevissa 
asioissa. Yleisen rikkomusmenettelyn käytön 

11 Asia C-335/07, komissio v. Suomi, ECLI:EU:C:2009:612 (yhdyskuntajätevedet).
12 Asia C-246/08, komissio v. Suomi, ECLI:EU:C:2009:671 (oikeusapupalvelujen ALV-kohtelu).
13 Asia C-342/05, komissio v. Suomi, ECLI:EU:C:2007:341 (suden metsästys).
14 Ks. esim. asiat C-54/05, komissio v. Suomi, ECLI:EU:C:2007:168 (ajoneuvon siirtolupa) ja C-144/08, komissio v. Suo-

mi, ECLI:EU:C:2009:348 (väliaikainen maahantuonti).
15 Asia C-118/07, komissio v. Suomi, ECLI:EU:C:2009:715 (kahdenväliset investointisuojasopimukset).
16 Ks. yleisemmin Suomen hallituksen toimet EU-tuomioistuinasioissa 1.1.-31.12.2017, osoitteessa https://um.fi/suomen-

hallituksen-toimet-eu-tuomioistuinasioissa-ja-eu-rikkomusasioissa, vierailtu 19.8.2018. Ks. myös Tuloksellisuustarkastusker-
tomus: EU-lainsäädännön täytäntöönpano, Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2017.

17 Ks. SEU 19 artiklan osalta asia C-192/18, komissio v. Puola, kanne 15.3.2018, EUVL C 182, 28.5.2018, s. 14 (vireillä). 
Perusoikeuskirjan rikkomisen osalta, ks. asia C-235/17, komissio v. Unkari, kanne 5.5.2017, EUVL C 412, 4.12.2017, s. 11 
(vireillä).

18 Ks. Sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta, SopS 24/2013, 8 
artikla. Ks. myös jäljempänä osion 5 alla.
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nimenomaisesta poissulkemisesta on puolestaan 
kyse jäsenvaltioiden julkistalouden alijäämiä kos-
kevissa perussopimusmääräyksissä. SEUT 126 
artiklan 10 kohdan mukaan SEUT 258 ja 259 artik-
lan mukaisen kanneoikeuden käyttöä on rajattu 
kyseisten määräysten osalta. Unionin tällä alalla 
jäsenvaltioihin kohdistamasta valvonnasta on kui-
tenkin säädetty erikseen.19 

Perussopimuksissa määrätään lisäksi erityisistä 
rikkomusmenettelyistä.20 Sisämarkkinalainsäädän-
nön lähentämistä koskevassa SEUT 114 artiklassa 
jäsenvaltioille taataan mahdollisuus poiketa unionin 
yhdenmukaistetusta lainsäädännöstä tiettyjen int-
ressien turvaamiseksi. Jos komissio tai toinen jäsen-
valtio kuitenkin katsoo, että kyseistä valtuutta käy-
tetään väärin, asia voidaan kyseisen artiklan 9 koh-
dan mukaan saattaa suoraan EU-tuomioistuimen 
käsiteltäväksi yleistä rikkomusmenettelyä noudat-
tamatta.21 Vastaava mahdollisuus annetaan komis-
siolle SEUT 348 artiklassa, joka koskee jäsenvalti-
oiden oikeutta vedota keskeisiin turvallisuusetuihin-
sa erityisesti sotatarvikkeiden kaupan yhteydessä. 
SEUT 108 artiklan 2 kohdan mukaisen erityismää-
räyksen mukaan jos jäsenvaltio ei noudata komissi-
on tekemää päätöstä valtiontuen yhteismarkkinoille 

soveltumattomuudesta tai sen väärinkäytöstä sille 
asetetussa määräajassa, komissio voi saattaa asian 
suoraan EU-tuomioistuimen käsiteltäväksi.22 SEUT 
271 artiklassa Euroopan investointipankille ja Euroo-
pan keskuspankille puolestaan annetaan oikeus käyn-
nistää SEUT 258 artiklan mukainen menettely tie-
tyissä niitä koskevissa asioissa. 

SEU 7 artiklassa määrätään erityisestä menet-
telystä tilanteessa, jossa jokin jäsenvaltio loukkaa 
EU:n perusarvoja. Näihin kuuluvat SEU 2 artiklan 
mukaan ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kan-
sanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksi-
en kunnioittaminen. Jos todetaan, että jäsenvaltio 
loukkaa ”vakavasti ja jatkuvasti” kyseisiä arvoja, 
sen perussopimuksista johtuvat oikeudet, mukaan 
lukien äänioikeus EU:n neuvostossa, voidaan pidät-
tää. SEU 7 artiklassa ei nimenomaisesti rajoiteta 
yleisen rikkomusmenettelyn käyttöä.23 Voidaan 
kysyä missä määrin SEU 2 artiklasta johtuvat vel-
vollisuudet voivat olla perustana rikkomusmenet-
telyn käynnistämiselle. EU-tuomioistuin on viitan-
nut SEU 2 artiklaan useasti oikeuskäytännössään, 
joten kyseisen sopimusmääräyksen ei voitane kat-
soa olevan täysin vailla aineellisoikeudellista sisäl-
töä.24 Yleistä rikkomusmenettelyä voidaan joka 

19 Ks. jäljempänä osion 5 alla.
20 Ks. myös tietyistä EU-lainsäädännössä säädetyistä menettelyistä, Alberto J. Gil Ibáñez, Exceptions to Article 226: Alter-

native Administrative Procedures and the Pursuit of Member States, 6(2) European Law Journal (2000) s. 148-175.
21 Ks. komission jäsenvaltioon kohdistamasta menettelystä, asia C-3/00, Tanska v. komissio, ECLI:EU:C:2003:167 (tiet-

tyjen säilöntäaineiden ka ̈ytto ̈a ̈ elintarvikkeissa koskevat poikkeukset kansanterveyden suojelemiseksi).
22 Asia C-378/98, komissio v. Belgia, tuomio 3.7.2001, ECLI:EU:C:2001:370, 24 kohta (menettely on valtiontukien eri-

tyispiirteisiin mukautettu ”muunnelma ja ̈senyysvelvoitteiden noudattamatta ja ̈tta ̈mista ̈ koskevasta kanteesta”).
23 Ks. näin myös esim. Christophe Hillion, ”Overseeing the Rule of Law in the EU: Legal Mandate and Means”, teokses-

sa Carlos Closa ja Dimitry Kochenov (toim.), Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union (Cambridge Univer-
sity Press, 2016), s. 66 (”- - the Treaties neither restrain nor exclude the European Court of Justice’s jurisdiction over Article 
2 TEU.”) Perinteisesti komissio ei kuitenkaan ole ollut halukas käynnistämään rikkomusmenettelyä pelkän SEU 2 artiklan 
rikkomisen perusteella. Ks. esim. komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin puhe “The EU and the Rule of Law – What 
next?”, 4.9.2013, SPEECH/13/677, s. 10, osoitteessa http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-677_en.htm, vierailtu 
15.8.2018, jossa rikkomusmenettelyn käyttö SEU 2 artiklan laiminlyönnin perusteella kuvataan uutena mahdollisena toimin-
tavaihtoehtona. 

24 Ks. esim. asiat C-455/14 P, H v. neuvosto ja komissio, tuomio 19.7.2016, EU:C:2016:569, 41 kohta; C-72/15, The Queen, 
PJSC Rosneft Oil Companyn, aiemmin Rosneft Oil Company OJSC, hakemuksesta, v. Her Majesty’s Treasury, Secretary of 
State for Business, Innovation and Skills ja The Financial Conduct Authority, tuomio 28.3.2017, ECLI:EU:C:2017:236, 72 
kohta; C-284/16, Slovakian tasavalta v. Achmea BV, tuomio 6.3.2018, ECLI:EU:C:2018:158, 34 kohta; C-441/17 R, komissio 
v. Puola (Puszcza Białowieskan metsänhoitotoimenpiteet), määräys 20.11.2017, ECLI:EU:C:2017:877, 102 kohta, sekä 
C-216/18 PPU, LM, tuomio 25.7.2018, ECLI:EU:C:2018:586, 35, 48 ja 50 kohdat. 
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tapauksessa soveltaa EU:n perusarvoja konkreti-
soivien sääntöjen rikkomiseen. Rikkomusmenette-
lyllä onkin puututtu muun muassa jäsenvaltioiden 
tietosuojaviranomaisten riippumattomuutta ja tuo-
mioistuinlaitoksen henkilöstön ikäsyrjintää koske-
viin laiminlyönteihin.25 

Komission mukaan se voi käynnistää yleisen 
rikkomusmenettelyn vain jos jäsenvaltion EU:n 
arvoihin kohdistuva rikkomus merkitsee samalla 
EU:n lainsäädännön tietyn säännöksen rikkomista.26 
Oikeuskirjallisuudessa on tältä osin esitetty, että 
yleistä rikkomusmenettelyä voitaisiin kuitenkin 
soveltaa tilanteissa, joissa on kyse jäsenvaltion toi-
minnasta johtuvista nk. systeemirikkomuksista, 
jotka loukkaavat oikeusvaltioperiaatetta.27 Oikeus-
käytännön perusteella ei vaikuttaisi olevan estettä 
sille, että useat yksittäiset rikkomukset osoittavat 
laajemman yleisen rikkomuksen olemassaolon.28 
Oikeusvaltioperiaatteen kannalta olennainen perus-
sopimusmääräys on SEU 19 artikla, jonka perus-
teella jäsenvaltioiden tulee varmistaa kansallisen 

tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus.29 EU-tuo-
mioistuimen mukaan kyseinen määräys ilmentää 
konkreettisesti SEU 2 artiklassa vahvistettua oike-
usvaltioperiaatetta.30 Viimeaikaisen oikeuskäytän-
nön valossa komissio on nostanut Puolaa koskevan 
rikkomuskanteen, jossa se katsoo kyseisen jäsen-
valtion tuomioistuinlaitosreformin rikkovan SEU 
19 artiklassa edellytettyä tuomioistuinten riippu-
mattomuutta. Kyseinen asia on kirjoittamishetkel-
lä vireillä.31 

3 Yleinen rikkomusmenettely:  
rikkomuksen toteaminen 

SEUT 258 artiklan mukaisessa rikkomuksen totea-
mismenettelyssä on erotettavissa kaksi osiota: hal-
linnollinen vaihe ja tuomioistuinvaihe.32 Komissio 
tekee päätöksen rikkomusmenettelyn käynnistämi-
sestä joko omien tutkimustensa tai sille tehdyn 
kantelun perusteella.33 Komissiolla on tältä osin 

25 Ks. asiat C-518/07, komissio v. Saksa, tuomio 9.3.2010, ECLI:EU:C:2010:125 ja C-614/10, komissio v. Itävalta, tuomio 
16.10.2012, ECLI:EU:C:2012:631 (tietosuojaviranomaisten riippumattomuus), sekä asia C-286/12, komissio v. Unkari, tuomio 
6.11.2012, ECLI:EU:C:2012:687 (tuomareiden ym. eläkeikä).

26 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Uusi EU:n toimintakehys oikeusvaltioperiaatteen vahvis-
tamiseksi, 11.3.2014, COM(2014) 158 final, s. 5.

27 Ks. esim. Kim Lane Scheppele, ”Enforcing the Basic Principles of EU Law through Systemic Infringement Actions”, 
teoksessa Carlos Closa ja Dimitry Kochenov (toim.), Reinforcing Rule of Law Oversight in the European Union, Cambridge 
University Press, 2016, s. 105-132, erit. s. 112 (”A systemic infringement action would aim directly at the systemic nature of 
the violation by compiling a single legal action from a set of troubling laws, decisions and actions.”) Ks. suomenkielisessä 
kirjallisuudessa aihepiiristä yleisemmin Liisa Leppävirta, Onko oikeusvaltioperiaatteelle perustuvalla Euroopan unionilla 
toimivalta suojata oikeusvaltioperiaatetta?, Lakimies 7-8/2016, s. 1100-1121.

28 Ks. esim. asia C-494/01, komissio v. Irlanti, tuomio 26.4.2005, ECLI:EU:C:2005:250 (useat jätelainsäädännön rikko-
mistapaukset osoitus jäsenvaltion viranomaisten sallivasta asenteesta rikkomiseen). 

29 Asia C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas, tuomio 27.2.2018, ECLI:EU:C:2018:117, 
42 kohta.

30 Asia C-216/18 PPU, LM, tuomio 25.7.2018, ECLI:EU:C:2018:586, 50 kohta.
31 Asia C-192/18, komissio v. Puola, kanne 15.3.2018, EUVL C 182, 28.5.2018, s. 14 (vireillä).
32 Tässä kirjoituksessa ei paneuduta yksityiskohtaisesti menettelyn kulkuun liittyviin kysymyksiin. Hyödyllinen käsikirjatyyppinen 

yleisesitys rikkomusmenettelystä on Tristan Materne, La procédure en manquement d’État, Éditions Larcier, Bryssel, 2012. 
Ks. myös Luca Prete, Infringement Proceedings in EU Law, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2017, sekä Koen Lenaerts 
– Ignace Maselis – Kathleen Gutman, EU Procedural Law, Oxford University Press, Oxford, 2014, s. 159-214.

33 Ks. kantelijan asemasta ja kantelujen käsittelystä komissiossa, mm. Tiedonanto ”Kantelijan asema unionin oikeuden 
soveltamista koskevissa asioissa - menettelyn pa ̈ivitta ̈minen”, COM(2012) 154, 2.4.2012. Ks. myös asia 247/87, Star Fruit 
Company SA v. komissio, tuomio 14.2.1989, ECLI:EU:C:1989:58,11 kohta (yksityisella ̈ oikeussubjektilla ei ole oikeutta vaa-
tia rikkomusmenettelyn käynnistämistä), sekä asia T571/93, Lefebvre ym. v. komissio, tuomio 14.9.1995, ECLI:EU:T:1995:163, 
61 kohta (komissiota vastaan ei voi nostaa vahingonkorvauskannetta sen kieltäydyttyä aloittamasta rikkomusmenettelyä).
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laajaa harkintavaltaa.34 Ennen hallinnollisen vaiheen 
muodollista käynnistämistä komissio tuo asian 
jäsenvaltion tietoon virkamiestasolla sähköisen EU 
Pilot -ohjelmiston kautta, joka on komission ja 
jäsenvaltioiden välinen vakiinnutettu yhteydenpi-
tokanava rikkomusasioissa.35 Muodollisen rikko-
musmenettelyn ensimmäinen askel on puolestaan 
nk. virallinen huomautus, jolla komissio esittää 
alustavasti ja yleisluonteisesti näkemyksensä jäsen-
valtion rikkomuksesta.36 Komission väittämän rik-
komuksen kohde ja laajuus määräytyvät läpi menet-
telyn virallisessa huomautuksessa alustavasti esi-
tetyn perusteella ja komission tulee siksi esittää 
väitteensä riittävällä tarkkuudella.37 

Varattuaan jäsenvaltiolle tilaisuuden vastata 
viralliseen huomautukseen, komissio antaa nk. 
perustellun lausunnon, jos se yhä katsoo jäsenval-
tion rikkovan EU-oikeutta. Päätöksen perustellun 
lausunnon antamisesta tekee komissaarien kollegio, 
eivät komission virkamiehet, mikä alleviivaa pää-
töksen poliittista painoarvoa.38 Komission on perus-
tellussa lausunnossa selitettävä rikkomuksen perus-

tavat syyt ”johdonmukaisesti ja yksityiskohtaises-
ti”.39 Lausunnon päätteeksi komissio asettaa aika-
rajan (yleensä kaksi kuukautta), johon mennessä 
se pyytää jäsenvaltiota korjaamaan väitetyn unio-
nioikeuden loukkauksen. Perusteltu lausunto mah-
dollistaa asian saattamisen tämän aikarajan jälkeen 
EU-tuomioistuimen käsiteltäväksi. Aikaraja on 
myös prosessuaalisesti tärkeä, sillä EU-tuomioistuin 
arvioi väitetyn EU-oikeuden rikkomuksen olemas-
saolon kyseisen määräajan umpeutumishetkellä.40 
EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan hal-
linnollisella vaiheella on kolme tavoitetta: antaa 
jäsenvaltiolle mahdollisuus lopettaa EU-oikeuden 
rikkominen, turvata jäsenvaltion puolustautumis-
oikeudet ja rajata riidan kohde mahdollista tuo-
mioistuinkäsittelyä varten.41 Jäsenvaltiolla ei ole 
velvollisuutta vastata komission kirjelmiin, mutta 
useimmiten toki näin tapahtuu. EU-tuomioistuin 
on katsonut, että rikkomusmenettelyyn liittyvien 
kirjelmien julkisuutta voidaan rajoittaa osapuolten 
kahdenvälisten neuvottelujen suojaamiseksi.42

34 Ks. esim. asiat 7/68, komissio v. Italia, tuomio 10.12.1968, ECLI:EU:C:1968:51, s. 355, 358) (“komission tehta ̈va ̈ on 
arvioida, milloin se nostaa kanteen yhteiso ̈jen [nyk. unionin] tuomioistuimessa.”) ja C531/06, komissio v. Italia, tuomio 
19.5.2009, ECLI:EU:C:2009:315, 24 kohta (”komissio voi vapaasti kohdistaa [samaa] jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta 
jättämistä koskevan menettelyn vain joihinkin – – jäsenvaltioista”).

35 Ks. komission tiedonanto ”Tulosten Eurooppa – Yhteisön lainsäädännön soveltaminen”, 5.9.2007 [KOM(2007) 502 
lopullinen], s. 8 sekä EU Pilot -hankkeen arviointikertomukseen [KOM(2010) 70 lopullinen] liittyvä komission työasiakirja 
3.3.2010 ”Facts on the functioning of the system up to the beginning of February 2010 accompanying document to the Report 
from the Commission EU Pilot Evaluation Report”, SEC(2010) 182, s. 8. Sinänsä SEUT 258 artikla ei edellytä EU Pilot –
menettelyn käyttöä ja komissio voi poikkeuksellisesti käynnistää rikkomusmenettelyn myös suoraan lähettämättä tiedustelua 
kyseistä kanavaa käyttäen. 

36 Ks. esim. asia C-191/95, komissio v. Saksa, tuomio 29.9.1998, ECLI:EU:C:1998:441, erit. 54 kohta.
37 Ks. esim. asia C-145/01, komissio v. Italia, tuomio 5.6.2003, ECLI:EU:C:2003:324, 17 kohta.
38 Ks. kollegisen päätöksenteon periaatteesta rikkomusmenettelyissä, asia C-191/95, komissio v. Saksa, tuomio 29.9.1998, 

ECLI:EU:C:1998:441, erit. 33–37 kohdat. 
39 Ks. esim. asia C-530/11, komissio v. Yhdistynyt kuningaskunta, tuomio 13.2.2014, ECLI:EU:C:2014:67, 40 kohta.
40 Ks. esim. asia C-33/01, komissio v. Kreikka, tuomio 13.6.2002, ECLI:EU:C:2002:372, 13 kohta. 
41 Ks. esim. asia C-433/13, komissio v. Slovakia, tuomio 16.9.2015, ECLI:EU:C:2015:602, 40 kohta.
42 Ks. koskien asiakirjajulkisuutta rikkomusmenettelyssä erit. asiat C-514/11 P ja C-605/11 P, LPN ja Suomi v. komissio, 

tuomio 14.11.2013, ECLI:EU:C:2013:738 (vireillä olevan rikkomusmenettelyn asiakirjojen julkisuus); C-562/14 P, Ruotsi v. 
komissio, tuomio 11.5.2017, ECLI:EU:C:2017:356 (EU Pilot -menettelyn asiakirjojen julkisuus), ja C-213/15 P komissio v. 
Breyer, tuomio 18.7.2017, ECLI:EU:C:2017:563 (komission hallussa olevien jäsenvaltion rikkomusmenettelyasiakirjojen 
julkisuus menettelyn päätyttyä). Ks. myös KHO:n päätös 1355/2015, jonka mukaan sisäministeriössä laadittua taustamuisti-
ota ei voitu pitää salassa pidettävänä sillä perusteella, että se liittyi asiallisesti komission Suomea vastaan vireillä olleeseen, 
mutta sittemmin suljettuun, rahapelimonopolia käsittelevään rikkomusmenettelyyn, ottaen huomioon, että muistio oli laadit-
tu komission suljettua ko. menettelyn. Vrt. KHO:n päätös 2973/2016, jonka mukaan ulkoministeriö saattoi olla luovuttamat-
ta avoinna olevaan EU Pilot -menettelyyn liittyvää asiakirjaa.
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Tässä vaiheessa on todettava, että rikkomusme-
nettelyn voi saattaa vireille SEUT 259 artiklan 
mukaisesti myös toinen jäsenvaltio, mikä tosin on 
huomattavan harvinaista. Näin on tapahtunut tois-
taiseksi vain kuusi kertaa koko EU:n historian aika-
na.43 Kyseinen menettely voi tulla kyseeseen eri-
tyisesti sellaisessa kahden jäsenvaltion välisessä 
riitatapauksessa, jossa komissio on poliittisista 
syistä haluton valitsemaan asiassa jommankumman 
jäsenvaltion puolta.44 Mikäli jäsenvaltioiden keski-
näinen erimielisyys koskee EU-oikeudesta johtuvia 
velvollisuuksia, asia on joka tapauksessa käsiteltä-
vä EU-tuomioistuimessa, sillä jäsenvaltiot eivät voi 
saattaa tällaista riitaa muun kansainvälisen riidan-
ratkaisuelimen käsiteltäväksi.45 Jäsenvaltioiden 
väliset oikeudenkäynnit EU-tuomioistuimessa ovat 
kuitenkin poikkeuksellisia.46 

EU-tuomioistuimen SEUT 258 tai 259 artiklan 
nojalla antama tuomio on luonteeltaan ”deklaratii-
vinen” eli se vain toteaa onko jäsenvaltio ”jättänyt 
täyttämättä sille perussopimusten mukaan kuuluvan 

velvollisuuden”. Unionin ja jäsenvaltioiden oikeus-
järjestelmien erillisyydestä johtuu, että vaikka EU-
tuomioistuin katsoo jäsenvaltion kansallisen lain-
säädännön olevan EU-oikeuden vastainen, sen 
antama tuomio ei muodollisesti voi itsessään kumo-
ta kyseistä lainsäädäntöä.47 Rikkomusmenettelyssä 
annettu tuomio ei kuitenkaan ole jäsenvaltiossa 
vailla oikeusvaikutuksia. EU-tuomioistuimen tuo-
miollaan antama unionin oikeuden tulkinta velvoit-
taa kansallisia viranomaisia sekä olemaan sovelta-
matta EU-oikeuden kanssa ristiriidassa olevia kan-
sallisia säännöksiä että tarvittaessa antamaan uni-
onin oikeuden soveltamisen helpottamiseksi tar-
peellisia maär̈aÿksia.̈48 Tuomiolla on myös oikeus-
tilaa selkeyttävä vaikutus, sillä sen perusteella on 
selvää miten kyseessä olevaa EU-oikeutta tulee 
tulkita. Tästä johtuen rikkomusmenettelyssä anne-
tulla tuomiolla on myös vaikutusta jäsenvaltion 
mahdollisen vahingonkorvausvelvollisuuden syn-
tyedellytyksiin.49

43 Ks. asiat 141/78, Ranska v. Yhdistynyt kuningaskunta, ECLI:EU:C:1979:225 (kalavarojen säilyttämistä koskevan yksi-
puolisen säännöstön soveltaminen); C-388/95, Belgia v. Espanja, ECLI:EU:C:2000:244 (Rioja-viinin pullottaminen tuotan-
toalueella); C-145/04, Espanja v. Yhdistynyt kuningaskunta, ECLI:EU:C:2006:543 (Euroopan parlamentin vaali Gibraltarilla), 
ja C-364/10, Unkari v. Slovakia, ECLI:EU:C:2012:630 (kielto päästää Unkarin presidentti Slovakian alueelle). Ks. myös 
käsittelyn aikana rauenneet asiat 58/77, Irlanti v. Ranska (EUVL 1977, C 142, s. 8) (lampaanlihan tuontirajoitus) sekä C-349/92 
Espanja v. Yhdistynyt kuningaskunta (EUVL 1992, C 256, s. 14) (espanjalaisen ja brittiläisen sherryn erilainen valmistevero-
kohtelu). Itävalta on ilmoittanut syksyllä 2017 nostavansa kanteen Saksaa vastaan SEUT 259 artiklan nojalla tietulleja koske-
vassa asiassa. Ks. Austria takes Germany to European Court over Road Toll, Reuters, 12.10.2017, https://uk.reuters.com/
article/uk-germany-austria-toll/austria-takes-germany-to-european-court-over-road-toll-idUKKBN1CH104?il=0, vierailtu 
19.8.2018. Slovenia on puolestaan ilmoittanut kesällä 2018 nostavansa kanteen Kroatiaa vastaan valtioiden välisen rajakiistan 
vuoksi. Ks. Slovenia to sue fellow EU member Croatia over border ruling, Reuters, 18.6.2018, https://www.reuters.com/article/
us-slovenia-croatia-border/slovenia-to-sue-fellow-eu-member-croatia-over-border-ruling-idUSKBN1JE1PP, vierailtu 19.8.2018.

44 Ks. esim. Euroopan parlamentin vaalia Gibraltarilla koskenut C-145/04, Espanja v. Yhdistynyt kuningaskunta, tuomio 
12.9.2006, ECLI:EU:C:2006:543, 32 kohta (“kahdenva ̈lisen kysymyksen arkaluonteisuuden huomioon ottaen komissio ei -- 
anna -- perusteltua lausuntoa – [vaan] kehottaa osapuolia etsima ̈a ̈n sopuratkaisua”). 

45 SEUT 344 artikla. Ks. myös nk. MOX-laitosta koskeva asia C-459/03, komissio v. Irlanti, tuomio 30.5.2006, 
ECLI:EU:C:2006:345, erit. 123-133 kohdat.

46 Paitsi SEUT 259 artiklan nojalla, jäsenvaltiot voivat saattaa EU-tuomioistuimen ratkaistavaksi keskinäisiä erimielisyyk-
siään, joilla on liityntä EU:n perussopimuksiin, SEUT 273 artiklan mukaisen välityssopimuksen perusteella. Ks. asia C-648/14, 
Itävalta v. Saksa, tuomio 12.9.2017, ECLI:EU:C:2017:664 (koskien ko. jäsenvaltioiden välisen verosopimuksen tulkintaa).

47 Ks. esim. asia 6/60, Jean-E. Humblet v. Belgian valtio, tuomio 16.12.1960, ECLI:EU:C:1960:48, s. 51 (“[EU]-tuomi-
oistuimella ei ole toimivaltaa julistaa mita ̈tto ̈ma ̈ksi ja ̈senvaltioiden lakeja tai hallinnollisia ma ̈a ̈ra ̈yksia ̈”). 

48 Asia 48/71, komissio v. Italia, tuomio 13.7.1972, ECLI:EU:C:1972:65, 7 kohta.
49 Ks. yhdistetyt asiat C-46/93 ja C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA v. Bundesrepublik Deutschland ja The Queen v. Sec-

retary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd. ym., tuomio 5.3.1996, ECLI:EU:C:1996:79, 57 kohta. Ks. myös Pekka 
Aalto, Jäsenvaltion vahingonkorvausvastuu EU-oikeuden rikkomisesta ja sen toteuttaminen, Defensor Legis 2012/4, s. 419, 
erit. s. 422.
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Tämän kirjoituksen aihepiirin kannalta on olen-
naista, että perussopimusten mukaan jäsenvaltion 
tulee noudattaa EU-tuomioistuimen rikkomuksen 
toteavaa tuomiota.50 Vaikka tuomio ei muodollises-
ti kumoa EU-oikeuden kanssa ristiriidassa olevaa 
kansallista lainsäädäntöä, jäsenvaltiolle syntyy joka 
tapauksessa tuomion perusteella perussopimuksiin 
perustuva velvollisuus korjata tuomiossa todettu 
EU-oikeuden vastainen tilanne. Näin ollen esimer-
kiksi jäsenvaltion lainsäädäntöelinten velvollisuus 
on muuttaa kansallinen lainsäädäntö tuomiossa 
esitetyllä tavalla EU-oikeuden mukaiseksi ja kan-
sallisten tuomioistuinten tulee varmistaa tuomion 
noudattaminen omassa ratkaisutoiminnassaan.51 
Jos jäsenvaltio ei toteuta tarvittavia toimenpiteitä, 
asia voidaan saattaa uudelleen EU-tuomioistuimen 
käsiteltäväksi ja tässä uudessa menettelyssä, jota 
kuvataan seuraavaksi, jäsenvaltiolle voidaan asettaa 
taloudellisia sanktioita tuomion täytäntöönpanon 
tehostamiseksi.

4 Yleinen rikkomusmenettely:  
taloudelliset sanktiot 

4.1 Sanktiot EU-tuomioistuimen tuomion 
noudattamatta jättämisestä 

Rikkomuksen toteavan tuomion seuraukset määri-
tellään SEUT 260 artiklassa, jonka 1 kohdan 
mukaan ”jäsenvaltion on toteutettava [EU-]tuomio-
istuimen antaman tuomion täytäntöön panemisek-
si tarvittavat toimenpiteet”. Kohdan teksti vastaa 
vuoden 1957 ETY-sopimuksen 171 artiklaa. ETY-
sopimuksen järjestelmässä rikkomusmenettelyyn 

ei liittynyt mahdollisuutta määrätä jäsenvaltioille 
taloudellisia sanktioita, jos ne eivät noudattaneet 
EU-tuomioistuimen rikkomuksen toteavaa tuomio-
ta. Siten jäsenvaltiot saattoivat toisinaan jättää rik-
komuksensa korjaamatta siitä huolimatta, että 
komissio toi asian uudelleen EU-tuomioistuimen 
käsiteltäväksi kyseisen täytäntöönpanoa edellyttä-
vän perussopimusmääräyksen rikkomisasiana.52 
Mahdollisuus tuomita taloudellisia sanktioita jäsen-
valtioille lisättiin perussopimuksiin Maastrichtin 
sopimuksella vuonna 1992 ja sitä tehostettiin Lis-
sabonin sopimuksella vuonna 2009. Muutosten 
seurauksena yleisessä rikkomusmenettelyssä tuo-
mittavista taloudellisista sanktioista määrätään 
nykyisin SEUT 260 artiklan 2 ja 3 kohdissa. 

SEUT 260 artiklan 2 kohdan mukaan EU-tuo-
mioistuin voi tuomita jäsenvaltion suorittamaan 
kiinteämääräisen hyvityksen tai uhkasakon, jos se 
toteaa jäsenvaltion laiminlyöneen rikkomuksen 
toteamismenettelyssä annetun tuomion täytäntöön-
panon. Tämä taloudelliset sanktiot mahdollistava 
”täytäntöönpanomenettely”53 on suorassa yhteydes-
sä aiempaan SEUT 258 artiklan nojalla todettuun 
rikkomukseen. Rikkomuksen toteamismenettelyllä 
ja täytäntöönpanomenettelyllä on kuitenkin selke-
ästi erilaiset roolit yleisen rikkomusmenettelyn jär-
jestelmässä. Täytäntöönpanomenettelyssä pyritään 
ainoastaan selvittämään onko jäsenvaltio toteuttanut 
tarvittavat toimenpiteet tietyssä EU-tuomioistuimen 
tuomiossa todetun rikkomuksen poistamiseksi – ja 
tarvittaessa sanktioimaan tuomion puutteellista nou-
dattamista. Menettelyssä ei siten yhtäältä voida 
todeta uusia EU-oikeuden rikkomuksia ja toisaalta 
aiemman tuomion oikeusvoimavaikutuksesta johtuu, 

50 Ks. SEUT 260 artiklan 1 kohta.
51 Yhdistetyt asiat 314/81 - 316/81 ja 83/82, Procureur de la République ja Comite ́ national de de ́fense contre l’alcoolisme 

v. Alex Waterkeyn ym., tuomio 14.12.1982, ECLI:EU:C:1982:430, 14 ja 15 kohdat.
52 Ks. Bulletin of the European Communities, Supplement 2/91 – Compliance with the Judgments of the Court of Justice, 

s. 151 (”experience has shown that a second adverse ruling may have no more effect than the first”). Ks. myös Thomas van 
Rijn, Non-exécution des arrêts de la Cour de justice par les États membres, Cahiers de droit europeen, Vol. 44, Nº 1-2 (2008), 
s. 85. Ks. menettelyn kehityksen taustoista yleisesti, Tristan Materne, La procédure en manquement d’État, Éditions Larcier, 
Bryssel, 2012, s. 351-357.

53 Asia C-304/02, komissio v. Ranska (alamittaiset kalat II), tuomio 12.7.2005, ECLI:EU:C:2005:444, 92 kohta (”menet-
tely on katsottava tuomioiden täytäntöönpanoa koskevaksi erityiseksi oikeudenkäyntimenettelyksi, eli toisin sanoen täytän-
töönpanokeinoksi”).
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että jo todettua rikkomusta ei voida täytäntöönpa-
novaiheessa arvioida uudelleen. 

Kiinteämääräisen hyvityksen eli kertaluonteisen 
jäsenvaltion maksettavaksi tuomittavan rahasum-
man tarkoitus on sanktioida erityisesti pitkään EU-
tuomioistuimen rikkomuksen toteavan tuomion 
jälkeen jatkunutta jäsenyysvelvoitteiden laimin-
lyöntiä ja siitä eri yksityisille ja julkisille intres-
seille aiheutuneita seurauksia.54 Uhkasakolla puo-
lestaan pyritään varmistamaan rikkomuksen toden-
neen tuomion mahdollisimman pikainen täytän-
töönpano. Näin ollen kiinteämääräisellä hyvityk-
sellä sanktioidaan täytäntöönpanomenettelyssä 
annettua tuomiota edeltävää puutteellista täytän-
töönpanoa ja uhkasakolla puolestaan kyseisen tuo-
mion antamisen jälkeen jatkuvaa jäsenyysvelvoit-
teiden rikkomista. 

EU-tuomioistuin voi SEUT 260 artiklan 2 koh-
dan sanamuodon mukaan tuomita jäsenvaltion mak-
settavaksi ”kiinteämääräisen hyvityksen tai uhka-
sakon”.55 Tästä huolimatta EU-tuomioistuin on 
tulkinnut kyseistä määräystä asiayhteydessään siten, 
että jäsenvaltiolle voidaan tuomita maksettavaksi 
kiinteämääräinen hyvitys ”ja/tai” uhkasakko.56 
Sanktioiden kumulatiivista soveltamista on perus-
teltu oikeuskäytännössä erityisesti niiden erilaisel-
la luonteella ja kohteella. EU-tuomioistuin on siten 
katsonut, että ei ole poissuljettua turvautua näihin 

kahteen erityyppiseen seuraamukseen “erityisesti 
jos jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen 
on kestänyt kauan ja jos sillä on myös taipumus 
jatkua”.57 Sanktioiden ankaruutta arvioidessaan 
EU-tuomioistuin myös ottaa huomioon niiden 
kumulatiivisen vaikutuksen.58 Yleisesti ottaen talo-
udellisten sanktioiden on oltava asianmukaisia ja 
oikeasuhtaisia sekä todettuun jäsenyysvelvoitteiden 
noudattamatta jättämiseen että asianomaisen jäsen-
valtion maksukykyyn nähden.59

Prosessuaalisesti SEUT 260 artiklan 2 kohdan 
mukainen täytäntöönpanomenettely muistuttaa rik-
komuksen toteamisvaiheen menettelyä.60 Täytäntöön-
panomenettelyyn hallinnollinen vaihe on kuitenkin 
virtaviivaisempi: komissiolla ei ole velvollisuutta 
erillisen perustellun lausunnon antamiseen. SEUT 
260 artiklan mukaiseen viralliseen huomautukseen 
sovelletaan tiettyjä SEUT 258 artiklan mukaisessa 
menettelyssä perusteltuun lausuntoon liittyviä pro-
sessuaalisia vaatimuksia mutatis mutandis.61 

Tuomioistuinvaiheessa komission tulee kantees-
saan ilmoittaa SEUT 260 artiklan 2 kohdan toisen 
virkkeen mukaan ”olosuhteisiin nähden soveltu-
vaksi katsomansa” taloudellinen sanktio. Jotta sank-
tioiden määräämisperusteet olisivat mahdollisim-
man selkeät ja yhdenmukaiset, komissio on ilmoit-
tanut antamillaan soft law -tiedonannoilla miten se 
soveltaa SEUT 260 artiklaa.62 Komission EU-tuo-

54 Ks. esim. asia C-184/11, komissio v. Espanja (historiallisten maakuntien valtiontuen takaisinperintä), tuomio 13.5.2014, 
ECLI:EU:C:2014:316, 59 kohta.

55 Korostus tässä. 
56 Ks. esim. asia C-369/07, komissio v. Kreikka, tuomio 7.7.2009, ECLI:EU:C:2009:428, 58 kohta. 
57 Asia C-304/02, komissio v. Ranska (alamittaiset kalat II), tuomio 12.7.2005, ECLI:EU:C:2005:444, 82 kohta.
58 Ks. esim. asia C-533/11, komissio v. Belgia (yhdyskuntajätevedet II), tuomio 17.10.2013, ECLI:EU:C:2013:659, 72 

kohta.
59 Ks. esim. asia C-304/02, komissio v. Ranska (alamittaiset kalat II), tuomio 12.7.2005, ECLI:EU:C:2005:444, 103 koh-

ta.
60 SEUT 260 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaan täytäntöönpanomenettely “ei rajoita [SEUT] 259 artiklan 

soveltamista”. SEUT 260 artiklassa viitataan kuitenkin ainoastaan komissioon, joten toisilla jäsenvaltioilla ei vaikuttaisi ole-
van mahdollisuutta nostaa itsenäisesti kannetta ko. artiklan nojalla. Asiasta ei ole oikeuskäytäntöä. Ks. myös Luca Prete, 
Infringement Proceedings in EU Law, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2017, s. 252-253, erit. alav. 87.

61 Ks. Koen Lenaerts – Ignace Maselis – Kathleen Gutman, EU Procedural Law, Oxford University Press, Oxford, 2014, 
s. 209.

62 Ks. vuonna 2005 annettu komission tiedonanto EY:n perustamissopimuksen 228 artiklan soveltamisesta [SEC(2005) 
1658], jolla on korvattu asiakirjat ”Komission tiedonanto - Tiedonanto Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 171 artiklan 
soveltamisesta” (EYVL C 242, 21.8.1996, s. 6) ja “Komission tiedonanto - EY:n perustamissopimuksen 171 artiklassa mää-
rätyn uhkasakon laskentatapa” (EYVL C 63, 28.2.1997, s. 2), sekä vuonna 2011 annettu tiedonanto SEUT 260 artiklan 3 
kohdan soveltamisesta (EUVL, C 12, 15.1.2011, s. 1), joka täydentää vuoden 2005 tiedonantoa.



Pekka Pohjankoski688

mioistuimelle tekemä ehdotus taloudellisten sank-
tioiden määräämisestä perustuu näin ollen ennalta 
määritettyyn laskentatapaan, jossa pyritään huomi-
oimaan erityisesti rikkomisen vakavuus, sen kesto 
ja seuraamuksen pelotevaikutus. Laskentakaavois-
sa lähtökohtana on komission vahvistama ”yhden-
mukainen kiinteämääräinen perusmaksu”, johon 
sovelletaan rikkomuskohtaisia kertoimia koskien 
rikkomisen vakavuutta ja kestoa sekä jäsenvaltion 
maksuvalmiutta, jota koskeva kerroin perustuu 
kyseessä olevan jäsenvaltion bruttokansantuottee-
seen (BKT) ja tälle neuvoston äänestyksissä kuu-
luvaan äänimäärään.63

Komission esitys sanktioista ei sido EU-tuomio-
istuinta, joka määrittää tuomittavien sanktioiden 
laadun ja määrän kunkin asian olosuhteiden poh-
jalta tehtävän kokonaisarvion perusteella.64  Johta-
vana periaatteena tässä arviossa on se, millaiset 
rahamääräiset seuraamukset varmistavat asianmu-
kaisesti ja oikeasuhteisesti tuomion mahdollisim-
man pikaisen täytan̈toön̈panon ja vastaavien rikko-
musten ehkäisemisen tulevaisuudessa.65 Sanktioiden 
tuomitsemisella “pyritään ka ̈yttämään – – 
jas̈envaltioon naḧden taloudellista pakkoa, jolla sita ̈
kannustetaan lopettamaan todettu jäsenyys-
velvoitteiden noudattamatta jättam̈inen”.66 Kiinteä-
määräinen hyvitys määräytyy lähtökohtaisesti sen 
ajan perusteella, joka on kulunut rikkomuksen 

toteavan tuomion antamisesta. Uhkasakko puoles-
taan määrätään SEUT 260 artiklan nojalla annetun 
tuomion antamispäivästä alkaen. 

Komissio esittää säännönmukaisesti sekä kiin-
teämääräisen hyvityksen että uhkasakon tuomitse-
mista.67 Se kuitenkin lähtökohtaisesti tarkistaa vaati-
muksiaan, jos ilmenee, että jäsenvaltio on menet-
telyn vireillä ollessa toteuttanut aiemman tuomion 
edellyttämät toimet.68 Uhkasakkoa ei tuomita, jos 
EU-tuomioistuin ei katso rikkomuksen enää jatku-
van tuomioistuimen tutkiessa asian tosiseikat.69 
Tiettyjen asioiden kohdalla EU-tuomioistuin on 
katsonut perustelluksi tuomita nk. porrastetun uhka-
sakon, jonka päivittäin maksettavaksi tuleva määrä 
alenee suhteessa täytäntöönpanon etenemiseen, 
esimerkiksi vuosittain tai puolivuosittain tehtävän 
arvion perusteella.70 Alenevaa uhkasakkoa voidaan 
pitää suhteellisuusperiaatteen mukaisena ja erityi-
sen perusteltuna asioissa, joissa rikkomuksen totea-
van tuomion täytäntöönpano edellyttää esimerkik-
si laajamittaisten infrastruktuurihankkeiden toteut-
tamista.71 

EU-tuomioistuimen tuomioista ei välttämättä 
käy ilmi jäsenvaltioille tuomittujen taloudellisten 
sanktioiden tarkkaa laskentaperustetta. Voidaan 
katsoa, että EU-tuomioistuin yhtäältä tietyissä asi-
oissa perustaa tuomionsa komission laskentakaa-
vojen mukaiseen ehdotukseen. Toisaalta EU-tuo-

63 Ks. erit. SEC(2005) 1658. Kirjoittamishetkellä ajantasaisimmat inflaatio- ja BKT-perusteiset tarkistukset laskentaperus-
teissa käytettyihin lukuihin on esitetty komission 13.12.2017 antamassa tiedonannossa ”Komission unionin tuomioistuimelle 
rikkomusmenettelyn yhteydessa ̈ ehdottamien kiintea ̈ma ̈a ̈ra ̈isten hyvitysten ja uhkasakkojen laskennassa ka ̈ytetta ̈vien tietojen 
pa ̈ivitta ̈minen”, C(2017) 8720 lopullinen.

64 Ks. esim. asia C-387/97, komissio v. Kreikka (Hanian alueen jätteet II), tuomio 4.7.2000, ECLI:EU:C:2000:356, 89 
kohta. 

65 Asia C-184/11, komissio v. Espanja (historiallisten maakuntien valtiontuen takaisinperintä), tuomio 13.5.2014, 
ECLI:EU:C:2014:316, 58 kohta.

66 Asia C-304/02, komissio v. Ranska (alamittaiset kalat II), tuomio 12.7.2005, ECLI:EU:C:2005:444, 91 kohta.
67 SEC(2005) 1658, 10.3 kohta.
68 Ks. esim. asia C-533/11, komissio v. Belgia (yhdyskuntajätevedet II), tuomio 17.10.2013, ECLI:EU:C:2013:659, 2 ja 

70 kohdat.
69 Asia C-610/10, komissio v. Espanja (baskimaan valtiontukien takaisinperintä II), tuomio 11.12.2012, ECLI:EU:C:2012:781, 

96 kohta.
70 Ks. asia C-533/11, komissio v. Belgia (yhdyskuntajätevedet II), tuomio 17.10.2013, ECLI:EU:C:2013:659, 74 kohta.
71 Ks. esim. asiat C-278/01, komissio v. Espanja (uimaveden laatu II), tuomio 25.11.2003, ECLI:EU:C:2003:635, 50 koh-

ta, sekä C-533/11, komissio v. Belgia (yhdyskuntajätevedet II), tuomio 17.10.2013, ECLI:EU:C:2013:659, 74 kohta. Ks. EU:n 
ympäristölainsäädännön valvonnasta ml. rikkomusmenettelyn keinoin, Koen Lenaerts – José A. Gutiérrez-Fons, The General 
System of EU Environmental Law Enforcement, 30(1) Yearbook of European Law (2011), s. 3-41.
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mioistuin voi määrittää tuomittavien sanktioiden 
rahamäärän kokonaisarvioon perustuen oman par-
haan harkintansa mukaan (ex aequo et bono).72 
Käytännössä tuomitut rahamäärät vaihtelevat 
huomattavasti rikkomuksen vakavuuden, sen keston 
ja jäsenvaltion maksukyvyn mukaan.73 Lisäksi on 
toki myös mahdollista, että EU-tuomioistuin katsoo 
komission näkemyksen vastaisesti jäsenvaltion 
toteuttaneen tarvittavat toimenpiteet rikkomuksen 
todenneen aiemman tuomion täytäntöön panemi-
seksi ja hylkää kanteen.74 

4.2 Yksinkertaistettu sanktiomenettely 
direktiivin täytäntöönpanon 
viivästymistilanteessa 

SEUT 260 artiklan 3 kohdan mukainen sanktiome-
nettely kohdistuu direktiivien täytäntöönpanoon. 
Direktiivi on EU:n lainsäädäntöinstrumentti, joka 
”velvoittaa saavutettavaan tulokseen nähden jokais-
ta jäsenvaltiota, jolle se on osoitettu, mutta jättää 
kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja 
keinot”.75 Kansalliset täytäntöönpanotoimet tulee 
säännönmukaisesti ilmoittaa tietyssä määräajassa 
komissiolle. Jos jäsenvaltio laiminlyö kyseisen vel-
vollisuuden, komissio voi esittää SEUT 260 artik-
lan 3 kohdan nojalla taloudellisia sanktioita suoraan 
SEUT 258 artiklan mukaisessa rikkomuskanteessa. 
Direktiivin kansallisen täytäntöönpanon viivästy-
minen on siten erityinen EU-oikeuden rikkomus, 
jonka osalta jäsenvaltiolle voidaan tuomita talou-
dellisia sanktioita jo rikkomuksen olemassaolon 
toteamisen yhteydessä. 

SEUT 260 artiklan 3 kohdan sanamuodon 
mukaan komissio voi esittää kiinteämääräisen hyvi-
tyksen tai uhkasakon tuomitsemista, jos se katsoo, 
että asianomainen jäsenvaltio on ”jättänyt täyttä-
mättä velvollisuutensa ilmoittaa toimenpiteistä, 
joilla lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettu 
direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädän-
töä”. Velvollisuus ilmoittaa kyseiset toimet direk-
tiivin asettamassa määräajassa on hyvin selkeä, 
mikä osaltaan puoltaa suoraviivaista erityismah-
dollisuutta taloudellisten sanktioiden määräämi-
seen. Laiminlyönti on käsillä ainakin silloin, kun 
asianomainen jäsenvaltio ei ole ilmoittanut komis-
sion nk. notifiointiohjelmaan ainuttakaan kansalli-
sesti toteutettua täytäntöönpanotoimea.76 SEUT 
260 artiklan 3 kohdan soveltamisedellytyksien 
määrittäminen voi kuitenkin olla haasteellista, jos 
komissio katsoo jäsenvaltion tekemän ilmoituksen 
olevan puutteellinen. Komission vuoden 2011 tie-
donannon mukaan näin on erityisesti, “jos ilmoi-
tetut toimenpiteet eivät kata jäsenvaltion koko aluet-
ta tai jos ilmoitus on puutteellinen jotakin direktii-
vin osaa koskevien toimenpiteiden osalta”.77 

SEUT 260 artiklan 3 kohdan perusajatus tehok-
kaasta EU-oikeuden valvonnasta voisi vaarantua, 
jos jäsenvaltion aivan mikä tahansa komissiolle 
antama ilmoitus sulkisi automaattisesti pois mah-
dollisuuden soveltaa kyseistä määräystä. Toisaalta 
varsinaiset tulkintaerimielisyydet direktiivin täy-
täntöönpanon oikeellisuudesta, toteutettujen toi-
menpiteiden riittävyys mukaan lukien, tulee lähtö-
kohtaisesti ratkaista pelkästään SEUT 258 artiklaa 
soveltaen. Julkisasiamies Wathelet'n mukaan SEUT 
260 artiklan 3 kohta kattaa tilanteet, joissa jäsen-

72 Ks. ko. oikeuskäytännön osalta esim. Alexander Kornezov, Imposing the Right Amount of Sanctions under Article 
260(2) TFEU: Fairness v. Predictability, or How to ”Bridge the Gaps”, 20 Columbia Journal of European Law (2014).

73 Ks. kattavasti esitettyjen ja tuomittujen taloudellisten sanktioiden osalta Tristan Materne, La procédure en manquement 
d’État, Éditions Larcier, Bryssel, 2012, s. 393-396.

74 Ks. esim. asia C-95/12, komissio v. Saksa (Volkswagen II), tuomio 22.10.2013, ECLI:EU:C:2013:676.
75 Ks. SEUT 288 artikla.
76 Ks. notifikaatiomenettelystä kansallisella tasolla, Lainlaatijan EU-opas: Kansallisten säädösten valmistelua koskevat 

ohjeet, 4.1 kohta, http://eu-opas.finlex.fi, vierailtu 15.8.2018.
77 Komission tiedonanto – [SEUT] 260 artiklan 3 kohdan soveltaminen, EUVL C 12, 15.1.2011, s. 1, 19 kohta.
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valtio ei ole ilmoittanut lainkaan täytäntöönpano-
toimenpiteitä direktiivissä asetetussa määräajassa 
tai joissa on ilmoitettu ainoastaan toimenpiteitä, 
joilla kyseinen direktiivi pannaan täytäntöön puut-
teellisesti tai virheellisesti.78 Lähtökohtana SEUT 
260 artiklan 3 kohdan soveltamiselle lienee 
kuitenkin pidettävä sen sanamuodon mukaista 
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä, joka voinee 
johtua paitsi totaalisesta notifikaatiovelvollisuuden 
laiminlyönnistä, myös ilmeisen epätäydellisestä 
ilmoituksesta. Asiallisesti virheellinen täytäntöön-
pano ei puolestaan kuulu kyseisen erityismenette-
lyn piiriin.79 Rajanveto muodollisesti ja asiallises-
ti virheellisten ilmoitusten välillä voi toki olla han-
kalaa. 

SEUT 260 artiklan 3 kohdan mukaisesti tuomit-
tujen sanktioiden yläraja määräytyy komission 
ehdotuksen perusteella. Tätä voidaan pitää huomi-
onarvoisena erona siihen SEUT 260 artiklan 2 koh-
dan perusperiaatteeseen, että EU-tuomioistuin mää-
rittää vapaasti tuomittavien taloudellisten sankti-
oiden määrän. Toistaiseksi EU-tuomioistuimella ei 
ole ollut mahdollisuutta määrätä jäsenvaltioille 
sanktioita SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla, 
sillä komissio on peruuttanut nostamansa kanteet 
ennen tuomioiden julistamista.80 Komissio on kui-
tenkin ilmoittanut, ettei se välttämättä peru kannet-
taan tulevaisuudessa, vaikka jäsenvaltio toteuttaisi 

vaaditut toimenpiteet tuomioistuinmenettelyn kulu-
essa.81 Vaikka uhkasakkoa ei tällöin enää olisi perus-
teltua tuomita, EU-tuomioistuimella olisi joka tapa-
uksessa halutessaan mahdollisuus tuomita jäsen-
valtion maksettavaksi kiinteämääräinen hyvitys 
pitkittyneen oikeudenvastaisen tilan johdosta.

5 Muut taloudelliset sanktiot

Taloudellisia sanktioita voidaan tuomita jäsenval-
tiolle myös rikkomusmenettelyssä määrättävien 
välitoimien tehostamiseksi. EU-tuomioistuin voi 
SEUT 279 artiklan mukaan käsittelemissään asi-
oissa päättää “tarpeellisista välitoimista”. Puolaa 
vastaan nostetussa Puszcza Białowieskan Natura 
2000 -alueen metsänhoitotoimenpiteitä koskevassa 
rikkomusasiassa oli epäilyksiä siitä, ettei kyseinen 
jäsenvaltio ollut noudattanut täysimääräisesti aiem-
paa samassa asiassa annettua välitoimimääräystä, 
jossa oli vaadittu metsänhoitotoimenpiteiden kes-
keyttämistä.82 EU-tuomioistuin katsoi, että se voi 
SEUT 279 artiklan nojalla määrätä tarpeellisiksi 
katsomiaan riittävän tehokkaita toimenpiteitä, joil-
la varmistetaan välitoimimääräyksen tehokkuus.83 
Tällaisiin toimenpiteisiin lukeutuu EU-tuomiois-
tuimen mukaan uhkasakon määrääminen siinä tapa-
uksessa, ettei asianomainen osapuoli noudata edel-
lä mainittua määräystä. Asiassa Puola väitti, että 

78 Asia C-320/13, komissio v. Puola, julkisasiamies Wathelet'n ratkaisuehdotus 11.12.2014, ECLI:EU:C:2014:2441, 145 
kohta. 

79 Ks. myös Nils Wahl – Luca Prete, Between Certainty, Severity and Proportionality: Some Reflections on the Nature and 
Functioning of Article 260(3) TFEU, European Law Reporter 6/2014, s. 170, erit. s. 178, jonka mukaan komissiolle tulisi 
toimittaa selkeät, tarkat ja täydelliset tiedot täytäntöönpanosta. 

80 Ks. em. asian C-320/13, komissio v. Puola, osalta unionin tuomioistuimen presidentin määräys 30.3.2015, ECLI:EU:C:2015:221, 
asian poistamiseksi rekisteristä. Ks. myös asia C-329/14, komissio v. Suomi, kanne 7.7.2014, EUVL L 153, s. 13, ja unionin 
tuomioistuimen presidentin määräys 16.4.2015 asian poistamiseksi rekisteristä, ECLI:EU:C:2015:289.

81 Ks. Komission tiedonanto – EU:n lainsäädäntö: parempiin tuloksiin soveltamista parantamalla (EUVL, C 18, 19.1.2017), 
s. 15, otsikon ”Seuraamukset ta ̈yta ̈nto ̈o ̈npanotoimenpiteiden ilmoittamatta ja ̈tta ̈misesta ̈” alla.

82 Asia C-441/17 R, komissio v. Puola (Puszcza Białowieskan metsänhoitotoimenpiteet), määräys 20.11.2017, 
ECLI:EU:C:2017:877, 89 kohta. Ks. asian taustoista esim. Soraya Sarhaddi Nelson, Poland Clashes with European Union 
over Logging in Primeval Forest, NPR Parallels, 1.8.2017, https://www.npr.org/sections/parallels/2017/08/01/540097654/
poland-clashes-with-european-union-over-logging-in-primeval-forest?t=1533819648504, vierailtu 9.8.2018; Daniel Sarmien-
to, Provisional (and Extraordinary) Measures in the Name of the Rule of Law, 24.11.2017, https://despiteourdifferencesblog.
wordpress.com/page/2/, vierailtu 9.8.2018. 

83 Ks. asia C-441/17 R, komissio v. Puola (Puszcza Białowieskan metsänhoitotoimenpiteet), määräys 20.11.2017, 
ECLI:EU:C:2017:877, 99 ja 100 kohdat.
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toimivalta määrätä taloudellisia sanktioita sisältyy 
vain SEUT 260 artiklaan. EU-tuomioistuin kuiten-
kin katsoi, että välitoimien tehostamiseksi liitän-
näistoimena asetettava uhkasakko ei ole varsinai-
sesti sanktio, vaan sillä yksinkertaisesti pyritään 
varmistamaan unionin oikeuden tehokas sovelta-
minen ja SEU 2 artiklassa edellytetyn oikeusvalti-
operiaatteen turvaaminen.84 

Mahdollisuutta taloudellisten sanktioiden aset-
tamiseen on hyödynnetty myös nk. budjetti-
kurisääntöjen piirissä. EU:n jäsenvaltiot, pois lu-
kien Yhdistynyt kuningaskunta ja Tšekki, tekivät 
maaliskuussa 2012 sopimuksen talous- ja rahaliiton 
vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta 
ja hallinnasta.85 Tämän kirjoituksen kannalta on 
merkityksellistä, että kyseiseen hallitustenväliseen 
sopimukseen sisältyy tiettyjä rikkomusmenettelyn 
elementtejä. Vaikka sopimus on tehty muodollisten 
EU-rakenteiden ulkopuolella, EU-tuomioistuimelle 
on annettu siinä SEUT 273 artiklan mukaisella 
välityslausekkeella toimivalta tuomita tietyin edel-
lytyksin taloudellisia sanktioita SEUT 260 artiklan 
mukaisesti, jos jokin sopimuspuoli ei ole saattanut 
kansalliseen lainsäädäntöönsä tiettyjä sopimuksen 
edellyttämiä määräyksiä julkisen talouden rahoi-
tusaseman tasapainosta.86 Menettelyssä EU-tuomi-
oistuin voi tarvittaessa määrätä sopimuspuolen 

suorittamaan kiinteämääräisen hyvityksen tai uhka-
sakon, joka on ”olosuhteisiin nähden asianmukai-
nen ja jonka suuruus on enintään 0,1 prosenttia sen 
[BKT:sta]”.87  

Taloudellisia sanktioita voidaan myös määrätä 
varsinaisen EU-oikeuden piiriin kuuluvien jäsen-
valtioiden julkistalouden alijäämiä koskevien sään-
töjen nojalla. Tällöin yleinen rikkomusmenettely 
ei tule sovellettavaksi, vaan sanktioiden määräämi-
nen perustuu johdetun oikeuden säännöksiin.88 Eri-
tyisesti vakaus- ja kasvusopimuksen piirissä annet-
tu nk. sanktioasetus 1173/2011 mahdollistaa sak-
kojen määräämisen jäsenvaltioille, jotka rikkovat 
vakaus- ja kasvusopimuksen julkisen talouden 
alijäämää koskevia sääntöjä.89 Sanktioasetuksen 
mukaan EU:n neuvosto voi määrätä jäsenvaltion 
maksettavaksi sakon, joka on enimmäismäärältään 
0,2% suhteessa kyseisen jäsenvaltion bruttokan-
santuotteeseen, jos jäsenvaltion julkistalouden ali-
jäämä on liian suuri tai jos kyseinen jäsenvaltio 
esittää vääristeltyjä alijäämää ja velkaa koskevia 
tietoja.90 Sakon määrää EU:n neuvosto komission 
suosituksesta.91 Unionin tuomioistuin on toimival-
tainen arvioimaan neuvoston päätöksen lainmukai-
suuden.92 

Komissio on ehdottanut vuosia 2021–2027 kos-
kevan EU:n monivuotisen rahoituskehyksen val-

84 Id., 102 kohta.
85 SopS 24/2013. Ks. kyseisen sopimuksen taustoista HE 155/2012 vp, s. 5.
86 Ks. sopimuksen 8 artikla. Sopimukseen on myös liitetty pöytäkirja eräistä kanteen nostamiseen liittyvistä menettelyistä. 

Ks. HE 155/2012, s. 26-27. Komissio on vuonna 2017 julkaissut sopimuksen 8 artiklassa tarkoitetun kertomuksen katsoen, 
että kaikki 22 sopimuspuolta ovat saattaneet sopimuksen 3 artiklan edellyttämät määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöä. 
Ks. Report from the Commission presented under Article 8 of the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the 
Economic and Monetary Union, 22.2.2017, C(2017) 1201 final.

87 Ks. sopimuksen 8 artiklan 2 kohta. 
88 SEUT 126 artiklan 10 kohta.
89 Unioni antoi vuonna 1997 joukon toimia, joista käytetään yhdessä nimeä ”vakaus- ja kasvusopimus” ja jotka sisältävät 

mm. asetuksen (EY) N:o 1466/97 julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovit-
tamisen tehostamisesta (EYVL 1997, L 209, s. 1) ja asetuksen (EY) N:o 1467/97 liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn 
täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä (EYVL 1997, L 209, s. 6). Vakaus- ja kasvusopimusta on uudistettu 
vuonna 2011 annetuilla viidellä asetuksella ja yhdellä direktiivillä (nk. “six pack”), joihin lukeutuu julkisen talouden valvon-
nan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella 16.11.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1173/2011 
(EUVL 2011, L 306, s. 1) (nk. sanktioasetus).

90 Ks. SEUT 126 artikla ja em. sanktioasetuksen 1173/2011 6 ja 8 artiklat. Ks. tilastojen väärentämisen osalta asia C521/15, 
Espanja v. neuvosto, tuomio 20.12.2017, ECLI:EU:C:2017:982.

91 Ks. SEUT 126 artikla. 
92 Asia C-521/15, Espanja v. neuvosto, tuomio 20.12.2017, ECLI:EU:C:2017:982, 54 kohta.
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mistelun yhteydessä, että jäsenvaltioiden oikeus-
valtiokehityksessä havaittavat yleisluonteiset puut-
teet voisivat olla peruste taloudellisille sanktioille.93 
Ehdotuksen mukaan tällaisten puutteiden vaikut-
taessa tai uhatessa vaikuttaa haitallisesti moitteet-
toman varainhoidon periaatteen toteutumiseen tai 
unionin taloudellisten etujen suojaamiseen, jäsen-
valtiolta voitaisiin pidättää sille normaalisti suori-
tettavia varainsiirtoja.94 Komission ehdotus on saa-
nut vaikutteita vakaus- ja kasvusopimuksen liial-
lista alijäämää koskevasta menettelystä, jossa jäsen-
valtiota voidaan sanktioida tarvittaessa jäädyttä-
mällä sille nk. rakenne- ja investointirahastoista 
tehtävät varainsiirrot.95 Makrotaloudellisen ehdol-
lisuuden tavoin unionin varainsiirrot oikeusvaltio-
periaatetta rikkovalle jäsenvaltiolle voitaisiin ehdo-
tuksen mukaan keskeyttää unionin talousarvion 
suojelemiseksi.96 

6 Taloudellisten sanktioiden  
periminen jäsenvaltiolta

SEUT 260 artiklan mukaisella EU-tuomioistuimen 
tuomiolla jäsenvaltio velvoitetaan maksamaan 

komissiolle ”Euroopan unionin omat varat” -tilille 
kiinteämääräinen hyvitys ja/tai uhkasakko.97 Talou-
dellisten sanktioiden periminen jäsenvaltioilta ei 
ole komission EU-oikeuden valvontaan kuuluva 
tehtävä, vaan se liittyy unionin talousarvion toteut-
tamiseen SEUT 317 artiklan mukaisesti.98 Perinnän 
tulisi siten olla lähinnä mekaaninen toimenpide. 
Kiinteämääräisen hyvityksen periminen jäsen-
valtiolta onkin lähtökohtaisesti yksiselitteistä, sillä 
sen määrä perustuu suoraan EU-tuomioistuimen 
tuomioon. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole uhka-
sakon osalta, sillä maksettavaksi tuleva sakko perus-
tuu viime kädessä komission arvioon siitä, milloin 
jäsenvaltio on korjannut EU-tuomioistuimen tuo-
miossaan toteaman rikkomuksen.

Jäsenvaltioiden oikeudet ja velvollisuudet voi-
daan määrittää ja laittaa täytäntöön taloudellisin 
sanktioin ainoastaan EU-tuomioistuimen – ja 
nimenomaan unionin tuomioistuimen – tuomiolla.99 
Tästä seuraa, että komissio ei voi uhkasakkoa peri-
essään sitovasti itse ratkaista kansallisen täytän-
töönpanon yhteensopivuutta EU-oikeuden kanssa 
siltä osin kuin unionin tuomioistuin ei ole lausunut 
asiasta.100 Komissio ei myöskään voi porrastetusti 

93 Komission ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021-2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta, 
2.5.2018, COM(2018) 322 final. Ks. erit. 7 artikla.

94 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, jois-
sa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 2.5.2018, COM(2018) 324 final. Ks. 
myös 17.7.2018 annettu EU:n tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 1/2018 kyseistä komission ehdotusta koskien.

95 Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 
aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaa-
lirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347 20.12.2013, s. 320), erit. asetuksen 23 artikla.

96 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin talousarvion suojaamisesta tilanteissa, jois-
sa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita, 2.5.2018, COM(2018) 324 final, 4 
artikla. Ks. myös Jasna Šelih – Ian Bond – Carl Dolan, Can EU funds promote the rule of law in Europe?, Centre for Euro-
pean Reform, November 2017, https://cer.eu/sites/default/files/pbrief_structural_funds_nov17.pdf, vierailtu 21.8.2018.

97 Ks. esim. asia C-610/10, komissio v. Espanja (baskimaan valtiontukien takaisinperintä II), tuomio 11.12.2012, 
ECLI:EU:C:2012:781. Ks. kyseisistä tuloista EU:n talousarviossa, Luca Prete, Infringement Proceedings in EU Law, Wolters 
Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2017, s. 284.

98 Ks. asia T-33/09, Portugali v. komissio, tuomio 29.3.2011, ECLI:EU:T:2011:127, 62 kohta (“Koska – – tuomiolla vel-
voitetaan jäsenvaltio maksamaan komissiolle [EU:n] omien varojen tilille uhkasakko ja koska komissio [SEUT 317] artiklan 
mukaan toteuttaa talousarviota, komission tehtävänä on – – periä määrät, jotka – – tuomion täytäntöönpanon johdosta on 
maksettava unionin talousarvioon, [SEUT 322] artiklan nojalla annettujen asetusten säännösten mukaisesti”) sekä asia C-292/11 
P, komissio v. Portugali, tuomio 15.1.2014, ECLI:EU:C:2014:3, 41 kohta.

99 Ks. asia C-292/11 P, komissio v. Portugali, tuomio 15.1.2014, ECLI:EU:C:2014:3, 49 kohta.
100 Ks. id., 52 kohta.
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alentaa uhkasakon määrää täytäntöönpanon ede-
tessä, jos unionin tuomioistuin ei ole tuomiossaan 
päättänyt porrastetusta uhkasakosta.101 Komission 
ei tarvitse kuitenkaan esimerkiksi nostaa erityistä 
tulkintakannetta EU-tuomioistuimen tuomion sisäl-
lön selvittämiseksi.102 Päätös perittävän uhkasakon 
suuruudesta tulee tehdä täytäntöönpanomenette-
lyssä annetun tuomion perusteella. Jos komissio 
katsoo, että jäsenvaltion suorittaman täytäntöönpa-
non arviointiin liittyy aiemmin käsittelemättömiä 
ongelmakohtia, sen on lähtökohtaisesti käynnistet-
tävä näitä koskeva uusi rikkomusmenettely.103 

Komission taloudellisten sanktioiden perinnäs-
tä tekemä päätös on oikeusvaikutuksia luova toimi, 
jonka laillisuus voidaan tutkia SEUT 263 artiklan 
mukaisessa kumoamiskannemenettelyssä. Jos asi-
anomainen jäsenvaltio katsoo, että komission rat-
kaisu ei seuraa johdonmukaisesti EU-tuomioistui-
men antamasta tuomiosta, se voi saattaa asian uni-
onin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.104 Uni-
onin yleisellä tuomioistuimella ei ole kuitenkaan 
toimivaltaa arvioida tässä menettelyssä jäsenvalti-
oiden oikeuksia ja velvollisuuksia SEUT 258-260 
artikloiden nojalla.105 Perintätoimien ja erityisesti 

101 Ks. asia T-139/06, Ranska v. komissio (alamittaiset kalat III), tuomio 19.10.2011, ECLI:EU:T:2011:605, 77-79 kohdat.
102 Ks. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 43 artikla ja unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 158 artikla. 

Ks. myös asia C-496/09 INT, komissio v. Italia, määräys 11.7.2013, EU:C:2013:461. 
103 SEUT 260 artiklan 2 kohdan sanamuodon perusteella ei vaikuttaisi olevan estettä sille, että komissio saattaa kiinteästi 

aiempien tuomioiden täytäntöönpanoon liittyvän asian uudelleen EU-tuomioistuimen käsiteltäväksi kyseiseen määräykseen 
nojautuen. Ks. myös asia C-292/11 P, komissio v. Portugali, julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus 16.5.2013, ECLI:EU:C:2013:321, 
89 kohta. Jos kanne liittyy kuitenkin selkeästi uuteen rikkomustilanteeseen, jäsenvaltion puolustautumisoikeuksien turvaami-
seksi SEUT 258 artiklan mukainen menettely on perusteltu. 

104 Ks. SEUT 256 artikla ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 51 artikla. Ks. esim. asia T-122/14, Italia v. 
komissio, tuomio 9.6.2016, ECLI:EU:T:2016:342 (komission virheellinen uhkasakon laskeminen)

105 Ks. asia C-292/11 P, komissio v. Portugali, tuomio 15.1.2014, ECLI:EU:C:2014:3, 51 kohta.
106 Ks. esim. Commission Opinion on the draft amendments to Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the 

European Union, presented by the Court of Justice on 26 March 2018, COM/2018/534 final, s. 1. EU-tuomioistuimen pyyntö 
perustuu SEUT 281 artiklaan, jonka mukaan perussääntöä voidaan muuttaa tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä unionin 
tuomioistuimen pyynnöstä.

107 Vrt. kansainvälisen tuomioistuimen tuomioiden osalta Yhdistyneiden kansakuntien (YK) peruskirjan 94 artiklan 2 koh-
ta (”[j]os asianosainen ei täytä tuomioistuimen päätöksestä sille johtuvia velvoituksia, on toisella asianosaisella oikeus kään-
tyä turvallisuusneuvoston puoleen, joka voi tarpeen vaatiessa esittää suosituksia tai päättää toimenpiteistä, joihin on ryhdyt-
tävä tuomion täytäntöönpanemiseksi”). Turvallisuusneuvosto ei ole tosin koskaan toteuttanut täytäntöönpanotoimenpiteitä 
tällä perusteella. Ks. Irène Couzigou, Enforcement of UN Secority Council Resolutions and ICJ Judgments, teoksessa András 
Jakab ja Dimitry Kochenov (toim.), The Enforcement of EU Law and Values: Ensuring Member States’ Compliance, s. 375. 

108 Ks. lakisidonnaisuudesta julkisessa toiminnassa, Suomen perustuslain (731/1999) 2 §. Ks. myös asia C-292/11 P, 
komissio v. Portugali, julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotu16.5.2013,  ECLI:EU:C:2013:321, 65 kohta.

uhkasakon laajuuden lainmukaisuuden arvioi tar-
vittaessa viime kädessä unionin tuomioistuin vali-
tusasteena. EU-tuomioistuin on ehdottanut unionin 
lainsäätäjälle maaliskuussa 2018 tekemässään ehdo-
tuksessa tuomioistuimen perussäännön muuttamis-
ta siten, että kumoamiskanteet sanktioiden perintää 
koskevista päätöksistä tulisi nostaa suoraan unionin 
tuomioistuimessa.106

EU:n perussopimuksista ei käy seikkaperäises-
ti ilmi miten taloudelliset sanktiot voidaan konk-
reettisesti periä jäsenvaltiolta, joka ei maksa niitä 
vapaaehtoisesti.107 EU-tuomioistuimen tuomiolla 
asetetun maksuvelvollisuuden täytäntöönpanokel-
poisuudesta jäsenvaltiossa määrätään yleisesti 
SEUT 280 ja 299 artikloissa, mutta kyseisiin mää-
räyksiin ei niiden sanamuodon perusteella voi vedo-
ta jäsenvaltiota vastaan. Kyseinen soveltamisalan 
rajoitus voidaan kuitenkin ymmärtää niin, että jul-
kisen vallan käytön lakisidonnaisuuden periaatteen 
vuoksi valtioon ei ole tarpeen kohdistaa pakkotäy-
täntöä lainmukaisen saatavan perimiseksi.108 Talo-
udellisten sanktioiden osalta periaate onkin selvä: 
jäsenvaltiot ovat perussopimuksin sitoutuneet nou-
dattamaan yhteisesti sovittuja sääntöjä ja EU:n 
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perusarvoihin lukeutuva oikeusvaltioperiaate vel-
voittaa jäsenvaltioita noudattamaan tuomioistuin-
ratkaisuja. EU:n perussopimusten määräykset sank-
tioista olisivat vailla merkitystä, jos jäsenvaltiolla 
ei olisi velvollisuutta maksaa niitä. 

Konkreettisten perintätoimien osalta komissio 
on selvittänyt käytäntöään viimeksi vuonna 2013 
päivittämällään nk. perintäpäätöksellä.109 Kyseises-
tä päätöksestä käy ilmi, että SEUT 260 artiklan 
mukaisten taloudellisten sanktioiden tuomitsemisen 
jälkeen komissio lähestyy asianomaisen jäsenval-
tion pysyvää edustustoa kirjeellä, jossa pyydetään 
tuomiossa eriteltyjen summien maksamista 45 päi-
vän kuluessa.110 Jos jäsenvaltio ei suorita maksua 
pyydetyssä ajassa, komissio lähettää huomautuksen, 
jossa se pyytää maksua 15 päivän kuluessa.111 Mikä-
li jäsenvaltio ei kuluneiden 60 päivän aikana ole 
tehnyt suoritusta, komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle 
aikovansa kuitata taloudellisten sanktioiden mukai-
sen saatavan korkoineen unionin budjetista jäsen-
valtiolle maksettavista suorituksista.112 Komission 
mukaan sanktioihin perustuvat saatavat perustuvat 
EU-tuomioistuimen lainvoimaiseen tuomioon ja 
ovat siten lopullisia.113 

Voidaan kysyä tulisiko komission perintäpää-
töksessään esittämälle kuittausmahdollisuudelle 
olla erityinen oikeusperusta perussopimuksissa. 
Vuoden 1952 EHTY-sopimuksessa määrättiin 

nimenomaisesti menettelystä, jonka mukaan jäsen-
valtion jättäessä toteuttamatta kyseisen sopimuksen 
mukaisen velvoitteen, EHTY:n korkea viranomai-
nen saattoi pidättäytyä maksamasta jäsenvaltiolle 
sille kyseisen sopimuksen perusteella kuuluvia tukia 
ja muita saatavia.114 Vuoden 1957 ETY-sopimuk-
seen ei sisältynyt vastaavaa määräystä. Taloudel-
listen sanktioiden tuomitsemismahdollisuuden 
syntyvaiheessa Maastrichtin sopimusta edeltäneen 
hallitustenvälisen konferenssin yhteydessä komis-
sio ehdotti, että EU-tuomioistuimelle tai komissi-
olle annettaisiin oikeus sanktioida jäsenvaltion 
aiemman langettavan tuomion laiminlyöntiä jää-
dyttämällä tiettyjen suoraan jäsenvaltiolle EU:n 
budjetista tehtävien suoritusten maksaminen.115 
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tämä EHTY-sopi-
muksen malliin perustunut ehdotus esitettiin vaih-
toehtona nykyisenlaisille taloudellisille sanktioille, 
joissa jäsenvaltio velvoitetaan maksamaan unionil-
le kiinteämääräinen hyvitys ja/tai uhkasakko. Täl-
laiset sanktiot tulee erottaa komission perintäpää-
töksen mukaisesta kuittauksesta. Jälkimmäisessä 
on nimittäin kyse lainvoimaisen EU:n saatavan 
kuittaamisesta jäsenvaltiolla EU:lta olevaa saatavaa 
vastaan, eikä sillä pyritä itsessään sanktioimaan 
laiminlyöntiä. Tällainen lainvoimaiseen tuomioon 
perustuva kuittausoikeus kuulunee lähtökohtaises-
ti komission SEUT 317 artiklan mukaiseen toimi-

109 Commission Decision C(2013) 2488 final of 2 May 2013 on the internal procedure provisions for the recovery of 
amounts receivable arising from direct management and the recovery of fines, lump sums and penalty payments under the 
Treaties, replacing Decision C(2011) 4212 final of 17 June 2011 (jäljempänä perintäpäätös).

110 Ks. perintäpäätöksen 28 artikla.
111 Id., 29 artikla. 
112 Id., 31 artikla.
113 Ks. perintäpäätöksen 30 artikla. Artiklan 2 kohdan 2 alakohdan mukaan mahdollisesti liian suurena perityn uhkasakon 

ylimenevä määrä tulee kuitenkin palauttaa jäsenvaltiolle.
114 Ks. EHTY 88 artiklan 3 kohdan a) alakohta.
115 Initial Contributions by the Commission to the Intergovernmental Conference on Political Union, SEC(991) 500, 

15.5.1991, s. 129.
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valtaan periä EU-tuomioistuimen tuomiossa eritel-
lyt summat jäsenvaltioilta.116 

7 Lopuksi

Taloudelliset sanktiot ovat omiaan tehostamaan 
EU-oikeuden vaikuttavuutta. EU:lla ei ole mahdol-
lisuutta pakottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tietty-
jä toimia esimerkiksi voimankäytön uhalla, mutta 
rahamääräisillä seuraamuksilla voidaan saada 
aikaan huomattavaa painetta EU-jäsenyydestä joh-
tuvien velvoitteiden toteuttamiseksi. Yleisen rik-
komusmenettelyn tavoitteena on EU-oikeuden 
tehokkaan toteutumisen turvaaminen jäsenvaltioi-
den passiivisuudesta tai vastustuksesta huolimat-
ta.117 Taloudellisten sanktioiden vakiintuneen käy-
tön ansiosta kyseinen menettely pystyy saavutta-
maan entistä paremmin tavoitteensa.  Mahdollisuus 
määrätä taloudellisia sanktioita tukee myös EU-
tuomioistuimen välitoimien sekä jäsenvaltioiden 
julkistalouden alijäämiä koskevien sääntöjen tehok-
kuutta. Sanktioiden määräämisessä SEUT 260 artik-
lan 2 kohdan mukaisella menettelyllä on keskeinen 
rooli, mutta viime vuosina unionin toimielimille 
on annettu toimivaltaa sanktioiden määräämiseen 
myös muilla perusteilla.

Taloudellisten sanktioiden määräämismahdol-
lisuus on ollut merkittävä askel EU:n perustuslail-

lisen kehityksen kannalta. On huomionarvoista, 
että unionin jäsenvaltiot ovat perustaneet pysyvän 
yleisen tuomioistuinmenettelyn, jossa niille voidaan 
määrätä taloudellisia sanktioita jäsenyysvelvoittei-
den toteutumisen takaamiseksi. Myös erityislain-
säädännön perusteella EU:n toimielimille annettua 
jäsenvaltioiden sanktiointimahdollisuutta on pidet-
tävä jokseenkin poikkeuksellisena valtioiden väli-
sessä kanssakäymisessä. Yleisen rikkomusmenet-
telyn osana tuomittavilla taloudellisilla sanktioilla 
EU:n toimintaa voidaan tehostaa jäsenvaltioiden 
puolustautumisoikeuksia unohtamatta. Unionin 
paremmat toimintaedellytykset EU-oikeuden vas-
taisten tilanteiden ratkaisemiseksi unionioikeuden 
keinoin voivat selkeästi vähentää systeemisten ”pat-
titilanteiden” mahdollisuutta. Taloudellisilla sank-
tioilla on siten mahdollisuus enenevässä määrin 
välttää systeemikriisejä, joissa jäsenvaltiot kieltäy-
tyvät toteuttamasta EU-oikeudesta johtuvia velvoit-
teitaan.

Yleisen rikkomusmenettelyn laaja käyttöala ja 
vakiintunut soveltamiskäytäntö tarjoavat tehokkaan 
kehikon EU-oikeuden rikkomusten selvittämiseen 
ja sanktioimiseen. Viimeaikaisen kehityksen valos-
sa voidaan otaksua, että kyseisellä menettelyllä 
tulee olemaan aiempaa suurempi rooli myös jäsen-
valtioiden oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen 
valvonnassa. Vaikka komission tätä tarkoitusta var-

116 Ks. myös asia T-139/06, Ranska v. komissio (alamittaiset kalat III), tuomio 19.10.2011, ECLI:EU:T:2011:605, 34-38 
kohdat (EU:n yleiset varainhoitosäännöt soveltuvat lähtökohtaisesti myös saamisten perintään jäsenvaltioilta).  Ks. myös 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, EURATOM) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin 
yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoami-
sesta (EUVL  26.10.2012, L 298, s. 1), 80 artikla (periessään saamisia unioni ottaa huomioon velallisen omat saamiset union-
ilta), sekä komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvio-
on sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 
soveltamissäännöistä (EUVL L 362 31.12.2012, s. 1), 87 artikla (selvien, rahassa määriteltyjen ja erääntyneiden saamisten 
kuittausmenettely). 

117 Ks. asia 25/59, Alankomaat v. korkea viranomainen, tuomio 15.7.1960, Kok. 1960 s. 355, 374 (”[The procedure] opens 
means of implementation and is the ultima ratio enabling the Community interests enshrined in the Treaty to prevail over the 
inertia and resistance of Member States.”)
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ten erityisesti esittämillä tulevaa monivuotista rahoi-
tuskehystä koskevilla lainsäädäntöehdotuksilla on 
toteutuessaan varmasti paikkansa, yleinen rikko-
musmenettely vaikuttaisi tarjoavan jo nykyisin 
mahdollisuuden puuttua tiettyihin oikeusvaltiope-
riaatetta rapauttaviin EU-oikeuden rikkomuksiin, 
erityisesti SEU 19 artiklan nojalla. Menettelyn 
käytön suurimpana etuna on siihen kiistatta sisäl-
tyvä mahdollisuus tuomita tarvittaessa taloudellisia 
sanktioita todettujen rikkomusten korjaamiseksi.

Perussopimukset määrittelevät EU-oikeuden 
tosiasiallisen täytäntöönpanon jäsenvaltioissa 
“yhteistä etua koskevaksi asiaksi”.118 Jäsenvaltion 

EU-oikeuden rikkomisessa onkin lopulta myös kyse 
sopimusvelvollisuuksien laiminlyönnistä toisia 
jäsenvaltioita kohtaan. EU-oikeuden rikkomuksiin 
liittyvillä menettelyillä pyritään perimmiltään var-
mistamaan, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat 
unionin piirissä sovittuja yhteisiä sääntöjä. Talou-
delliset sanktiot – niin yleisen rikkomusmenettelyn 
osana kuin muutoinkin – tukevat tätä perustavan-
laatuista tavoitetta. 

Pekka Pohjankoski*

118 Ks. SEUT 197 ja 291 artiklat.
* OTM, LL.M. (Harvard), Esq. (N.Y.), EU-tuomioistuimen lakimiesavustaja (référendaire), Luxembourg. Kirjoituksessa 

esitetyt arviot ovat tekijän henkilökohtaisia näkemyksiä.
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