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II 

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) 

PÄÄTÖKSET 

EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖS, 

annettu 25 päivänä maaliskuuta 2011, 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan muuttamisesta niitä jäsenvaltioita 
koskevaa vakausmekanismia varten, joiden rahayksikkö on euro 

(2011/199/EU) 

EUROOPPA-NEUVOSTO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja eri
tyisesti sen 48 artiklan 6 kohdan, 

ottaa huomioon Belgian hallituksen 16 päivänä joulukuuta 
2010 Eurooppa-neuvostolle toimittaman ehdotuksen Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan tarkista
miseksi, 

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( 1 ), 

ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon ( 2 ), 

Euroopan keskuspankin lausunnon saatuaan ( 3 ) 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 48 artiklan 
6 kohdan mukaisesti Eurooppa-neuvosto voi Euroopan 
parlamenttia, komissiota ja eräissä tapauksissa Euroopan 
keskuspankkia kuultuaan tehdä yksimielisesti päätöksen 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) kolmannen osan määräysten muuttamisesta ko
konaan tai osittain. Tällaisella päätöksellä ei voida lisätä 
perussopimuksissa unionille annettua toimivaltaa, ja sen 
voimaantulon edellytyksenä on, että jäsenvaltiot hyväksy
vät sen myöhemmin valtiosääntönsä asettamien vaa
timusten mukaisesti. 

(2) Eurooppa-neuvoston kokouksessa 28 ja 29 päivänä loka
kuuta 2010 valtion- tai hallitusten päämiehet olivat yhtä 

mieltä siitä, että jäsenvaltioiden on perustettava pysyvä 
kriisinhallintamekanismi turvaamaan koko euroalueen ra
hoitusvakaus, ja kehottivat Eurooppa-neuvoston puheen
johtajaa aloittamaan Eurooppa-neuvoston jäsenten kanssa 
neuvottelut asian edellyttämästä perussopimuksen vähäi
sestä muuttamisesta. 

(3) Belgian hallitus toimitti 16 päivänä joulukuuta 2010 
SEU-sopimuksen 48 artiklan 6 kohdan ensimmäisen ala
kohdan mukaisesti ehdotuksen SEUT-sopimuksen 
136 artiklan tarkistamiseksi siten, että siihen lisätään 
kohta, jonka perusteella jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö 
on euro, voivat perustaa vakausmekanismin, joka aktivoi
daan, jos se on välttämätöntä koko euroalueen vakauden 
turvaamiseksi, ja jonka mukaan mahdollisen pyydetyn 
rahoitustuen myöntämiselle mekanismin puitteissa asete
taan tiukat ehdot. Eurooppa-neuvosto antoi samalla pää
telmät tulevasta vakausmekanismista (kohdat 1–4). 

(4) Vakausmekanismista saadaan tarvittava väline, jolla voi
daan käsitellä sellaisia tapauksia, joissa koko euroalueen 
rahoitusvakaus on uhattuna, kuten vuonna 2010 koet
tiin, ja auttaa näin säilyttämään unionin taloudellinen 
vakaus ja rahoitusvakaus. Eurooppa-neuvosto oli kokouk
sessaan 16 ja 17 päivänä joulukuuta 2010 yhtä mieltä 
siitä, että koska tämä mekanismi on tarkoitettu turvaa
maan koko euroalueen rahoitusvakautta, SEUT-sopimuk
sen 122 artiklan 2 kohtaa ei enää tarvita tällaisiin tarkoi
tuksiin. Valtion- tai hallitusten päämiehet olivat näin ol
len yhtä mieltä siitä, että sitä ei pitäisi käyttää tällaisiin 
tarkoituksiin. 

(5) Eurooppa-neuvosto päätti 16 päivänä joulukuuta 2010 
kuulla ehdotuksesta Euroopan parlamenttia ja komissiota 
SEU-sopimuksen 48 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti. Se päätti kuulla myös Euroopan keskuspank
kia. Euroopan parlamentti ( 1 ), komissio ( 2 ) ja Euroopan 
keskuspankki ( 3 ) antoivat lausunnon ehdotuksesta.

FI 6.4.2011 Euroopan unionin virallinen lehti L 91/1 

( 1 ) Lausunto annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011 (ei vielä julkaistu 
virallisessa lehdessä). 

( 2 ) Lausunto annettu 15. helmikuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa 
lehdessä). 

( 3 ) Lausunto annettu 17 päivänä maaliskuuta 2011 (ei vielä julkaistu 
virallisessa lehdessä).
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(6) Muutos koskee SEUT-sopimuksen kolmanteen osaan si
sältyvää määräystä, eikä se lisää perussopimuksissa unio
nille annettua toimivaltaa, 

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 

1 artikla 

Lisätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
136 artiklaan kohta seuraavasti: 

”3. Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, voivat perus
taa vakausmekanismin, joka aktivoidaan, jos se on välttämä
töntä koko euroalueen vakauden turvaamiseksi. Mahdollisen 
pyydetyn rahoitustuen myöntämiselle mekanismin puitteissa 
asetetaan tiukat ehdot.”. 

2 artikla 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava neuvoston pääsihteerille vii
pymättä tämän päätöksen hyväksymistä varten tarvittavien me

nettelyjen saattamisesta päätökseen jäsenvaltioiden valtiosääntö
jen asettamien vaatimusten mukaisesti. 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013, jos 
kaikki ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on vas
taanotettu, tai muussa tapauksessa viimeisen ensimmäisessä 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamista seuraavan 
kuukauden ensimmäisenä päivänä. 

3 artikla 

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 

Tehty Brysselissä 25 päivänä maaliskuuta 2011. 

Eurooppa-neuvoston puolesta 
Puheenjohtaja 

H. VAN ROMPUY

FI L 91/2 Euroopan unionin virallinen lehti 6.4.2011
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TILAUSHINNAT 2011 (ilman ALV:a, sisältää normaalit lähetyskulut) 

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, vain paperipainos 22 EU:n virallista kieltä 1 100 euroa/vuosi 

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, paperipainos, 
vuosittainen DVD 

22 EU:n virallista kieltä 1 200 euroa/vuosi 

Euroopan unionin virallinen lehti, L-sarja, vain paperipainos 22 EU:n virallista kieltä 770 euroa/vuosi 

Euroopan unionin virallinen lehti, L- ja C-sarjat, kuukausittainen 
(kumulatiivinen) DVD 

22 EU:n virallista kieltä 400 euroa/vuosi 

Virallisen lehden täydennysosa (S-sarja), tarjouskilpailut ja julkiset 
hankinnat, DVD, ilmestyy kerran viikossa 

Monikielinen: 23 EU:n 
virallista kieltä 

300 euroa/vuosi 

Euroopan unionin virallinen lehti, C-sarja – kilpailut Kilpailua koskevilla kielillä 50 euroa/vuosi 

Euroopan unionin virallisilla kielillä ilmestyvästä Euroopan unionin virallisesta lehdestä on tilattavissa 22 eri kieli- 
versiota. Tilaus käsittää L-sarjan (Lainsäädäntö) ja C-sarjan (Tiedonannot ja ilmoitukset). 
Jokainen kieliversio tilataan erikseen. 
Virallisessa lehdessä L 156 18. kesäkuuta 2005 julkaistun neuvoston asetuksen (EY) N:o 920/2005 mukaan 
velvollisuus laatia kaikki säädökset iirin kielellä ja julkaista ne tällä kielellä ei väliaikaisesti sido Euroopan 
unionin toimielimiä, joten iirin kielellä julkaistavat viralliset lehdet ovat myynnissä erikseen. 
Virallisen lehden täydennysosan (S-sarja – tarjouskilpailut ja julkiset hankinnat) tilaukseen sisältyvät kaikki 23 
virallista kieliversiota yhdellä monikielisellä DVD-levyllä. 
Euroopan unionin virallisen lehden tilaajat voivat pyynnöstä saada virallisen lehden liitteitä. Tilaajille ilmoitetaan 
liitteiden ilmestymisestä Euroopan unionin viralliseen lehteen sisältyvässä kohdassa ”Huomautus lukijalle”. 

Myynti ja tilaukset 

Maksulliset julkaisut, kuten Euroopan unionin virallinen lehti, ovat tilattavissa jälleenmyyjiltämme. Luettelo jälleen- 
myyjistä löytyy seuraavasta internet-osoitteesta: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fi.htm 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) on suora ja maksuton portti Euroopan unionin lainsäädäntöön. 
Sivustolla voi tarkastella Euroopan unionin virallista lehteä ja siellä ovat nähtävillä myös 

sopimukset, lainsäädäntö, oikeuskäytäntö ja lainsäädännön valmisteluasiakirjat. 

Lisätietoja Euroopan unionista löytyy osoitteesta: http://europa.eu 
FI
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