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EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ BOSNIA JA
HERTSEGOVINAN VÄLINEN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOSOPIMUS;
VOIMAANSAATTAMINEN.
Euroopan unionin Länsi-Balkan -politiikan perustana on vuonna 1999 käynnistetty vakautus- ja
assosiaatioprosessi. Sen keskeinen elementti on kunkin Länsi-Balkanin maan kanssa solmittava
vakautus- ja assosiaatiosopimus, joka on perustana poliittisten ja taloudellisten suhteiden
kehittämiselle unionin ja asianomaisen maan välillä. Vakautus- ja assosiaatiosopimus on laajaalainen jaetun toimivallan sopimus, joka kattaa poliittisen vuoropuhelun ohella määräyksiä
tavarakaupan, työvoiman, palvelujen ja pääomien liikkumisesta, alueellisesta yhteistyöstä sekä
kyseisen maan lainsäädännön lähentämisestä unionin lainsäädäntöön. Edistyminen vakautus- ja
assosiaatiosopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä on keskeinen elementti arvioitaessa
asianomaisen Länsi-Balkanin maan kypsyyttä edetä EU-tiellään. Voimassa olevat vakautus- ja
assosiaatiosopimukset ovat Montenegrolla ja Serbialla, jotka jo käyvät EU-jäsenyysneuvotteluja,
sekä ehdokasmaa-aseman saavuttaneilla Makedonialla ja Albanialla. EU:n ja Kosovon välinen
vakautus- ja assosiaatiosopimus, joka on luonteeltaan unionisopimus, on tarkoitus allekirjoittaa
lähiaikoina.
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välinen vakautus- ja
assosiaatiosopimus tehtiin Luxemburgissa 16 päivänä kesäkuuta 2008. Hallituksen esitys
eduskunnalle sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien
määräysten voimaansaattamisesta annettiin eduskunnalle 28 päivänä marraskuuta 2008 (HE
201/2008). Eduskunta hyväksyi sopimuksen ja sen voimaansaattamislain 10 helmikuuta 2009
(EV 2/2009 vp). Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen ja vahvisti sen
voimaansaattamislain (202/2009) 27 päivänä maaliskuuta 2009. Suomen hyväksymiskirja
talletettiin Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 7 päivänä huhtikuuta 2009.
Sopimuksen voimaantulo edellyttää sekä unionin että jäsenvaltioiden hyväksymistä. Sopimus
tulee sen 134 artiklan mukaisesti voimaan viimeisen ratifiointi- tai hyväksymiskirjan
talletuspäivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä. Viimeinen jäsenvaltio tallensi
hyväksymiskirjansa helmikuussa 2011. Euroopan unionin hyväksyntä jätettiin odottamaan
Bosnia ja Hertsegovinan etenemistä tietyissä, EU:n vaatimissa uudistuksissa. Syksyllä 2014
jäsenvaltiot hyväksyivät uuden lähestymistavan, jolla Bosnia ja Hertsegovinan EU-lähentymistä
vauhditettiin. Ensiaskeleena maan poliittisten toimijoiden tuli antaa yhteinen kirjallinen
sitoumuksensa keskeisten uudistusten toteuttamiseksi, minkä jälkeen vakautus- ja
assosiaatiosopimus saatettaisiin voimaan. Bosnia ja Hertsegovina täytti tämän ehdon
helmikuussa 2015. Euroopan unionin neuvoston sihteeristö on ilmoittanut sopimuksen
voimaantulon edellytysten täyttyneen 30.4.2015. Sopimus tulee näin ollen voimaan 1 päivänä
kesäkuuta 2015.

Ehdotetun asetuksen 1 §:n 1 momentissa säädetään, että sopimus tulee voimaan 1 päivänä
kesäkuuta 2015. Pykälän toinen momentti sisältää tavanomaisen säännöksen sopimuksen
kansallisista hyväksymis- ja voimaansaattamisvaiheista. Asetuksen 2 §:ssä sädetään, että
sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.
Asetuksen 3 § sisältää säännöksen sopimuksen voimaansaattamislain voimaantulosta ja 4 §
asetuksen voimaantulosäännöksen.
Sopimus tullaan julkaisemaan Suomen säädöskokoelman sopimussarjassa. Säädöskokoelmalain
(188/2000) 9 § mukaisesti julkaisematta jätetään kuitenkin varsin yksityiskohtaiset ja
teknisluonteiset liitteet I-V ja pöytäkirjat nro 1, 2 ja 7. Tämä todetaan myös
voimaansaattamisasetuksen yhteydessä.
Edellä esitetyn perusteella esitetään, että valtioneuvosto antaisi asetuksen Euroopan yhteisöjen ja
niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen
voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1
päivänä kesäkuuta 2015.

