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Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti omasta aloitteestaan 18. helmikuuta 2019 
työjärjestyksen 39 artiklan 5 kohdan mukaisesti antaa toimielinten välisten neuvottelujen 
tulosten perusteella toisen lausunnon seuraavan ehdotuksen oikeusperustan 
asianmukaisuudesta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin 
oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Komissio otti ehdotuksensa perustaksi useita alakohtaisia oikeusperustoja. Oikeusperusta on 
ilmaistu seuraavasti: 

”ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-
sopimus’, ja erityisesti sen 16, 33, 43 ja 50 artiklan, 53 artiklan 1 kohdan, 62, 91, 100, 103, 
109, 114, 168, 169, 192 ja 207 artiklan ja 325 artiklan 4 kohdan sekä Euroopan 
atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 31 artiklan,”.

Tarkistusten jättämisen määräaikaan mennessä oikeusperustaan ehdotettiin useita tarkistuksia. 
Sen vuoksi oikeudellisten asioiden valiokunta antoi 25. lokakuuta 2018 lausunnon näiden 
tarkistusten asianmukaisuudesta. Myös neuvosto tarkasteli ja muokkasi yleisnäkemyksessään 
komission ehdotuksessa ehdotettua oikeusperustaa. 
Lopullisessa sopimuksessa lainsäädäntövallan käyttäjät hyväksyivät, että SEUT:n 33, 62, 103, 
109 ja 207 artikla poistetaan kokonaan ja viittaukset 43 artiklaan muutetaan viittauksiksi 
43 artiklan 2 kohtaan, viittaukset 168 artiklaan muutetaan viittauksiksi 168 artiklan 4 kohtaan 
ja viittaukset 192 artiklaan muutetaan viittauksiksi 192 artiklan 1 kohtaan. Näin ollen on 
aiheellista tutkia, onko lopullisessa sopimuksessa määritetty oikeusperusta asianmukainen.

I – Tausta

Euroopan parlamentti kehotti 24. lokakuuta 2017 aiheesta ”Legitiimit toimet toimista yleisen 
edun hyväksi toimivien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi heidän paljastaessaan 
luottamuksellisia tietoja yrityksistä ja julkisista elimistä” antamassaan päätöslauselmassa ja 
20. tammikuuta 2017 aiheesta ”Väärinkäytösten paljastajien merkitys EU:n taloudellisten 
etujen suojaamisessa” antamassaan päätöslauselmassa komissiota esittämään laaja-alaisen 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla taataan väärinkäytösten paljastajien korkeatasoinen suojelu 
EU:ssa julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä kansallisissa ja unionin toimielimissä.

Väärinkäytösten paljastajia koskevia sääntöjä on tällä hetkellä käytössä joillakin unionin 
lainsäädännön aloilla, esimerkiksi henkilöstösäännöissä ja tietyissä rahanpesuun ja 
rahoitusmarkkinoihin liittyvissä säädöksissä.  

Tarkasteltavana olevassa direktiiviehdotuksessa säädetään väärinkäytösten paljastajia 
koskevista säännöistä, joita voidaan soveltaa unionin oikeuden rikkomiseen aloilla, jotka on 
määritetty soveltamisalassa ja liitteessä, jossa luetellaan olennaiset unionin säädökset, jotka 
ilmoitetaan suoraan tai viitteinä. 

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat 

SEUT:n 16 artikla kuuluu seuraavasti: 
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16 artikla

1. Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan.
2. Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
luonnollisten henkilöiden suojaa koskevat säännöt, jotka koskevat unionin toimielinten, 
elinten ja laitosten sekä jäsenvaltioiden, silloin kun viimeksi mainitut toteuttavat unionin 
oikeuden soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, suorittamaa henkilötietojen käsittelyä, sekä 
säännöt, jotka koskevat näiden tietojen vapaata liikkuvuutta. Näiden sääntöjen noudattamista 
valvoo riippumaton viranomainen.
Tämän artiklan nojalla annetut säännöt eivät vaikuta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
39 artiklassa tarkoitettuihin erityisiin sääntöihin.

SEUT:n 33 artikla kuuluu seuraavasti:

33 artikla

Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat perussopimusten soveltamisalalla tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen toimenpiteitä jäsenvaltioiden sekä jäsenvaltioiden ja 
komission välisen tulliyhteistyön vahvistamiseksi.

SEUT:n 43 artikla kuuluu seuraavasti:

43 artikla

1. Komissio tekee ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelemisesta, sen 
toteuttamisesta ja kansallisten järjestelyjen korvaamisesta jollakin 40 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetulla järjestelmällä sekä tässä osastossa erityisesti mainittujen toimenpiteiden 
toteuttamisesta.
Näissä ehdotuksissa on otettava huomioon tässä osastossa mainittujen maatalousasioiden 
keskinäinen riippuvuus.
2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja 
talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yhteisestä 
maatalouden markkinajärjestelystä sekä muista yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan 
tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavista säännöksistä.
3. Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta hintojen, maksujen, tukien ja määrällisten 
rajoitusten vahvistamiseen sekä kalastusmahdollisuuksien vahvistamiseen ja jakamiseen 
liittyvät toimenpiteet.
4. Kansalliset markkinajärjestelyt voidaan korvata 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla 
yhteisellä järjestelyllä 2 kohdassa määrätyin edellytyksin, jos:
a) yhteinen järjestely antaa niille korvaamista vastustaville jäsenvaltioille, joilla on 
kansallinen järjestely kyseistä tuotantoa varten, yhtäläiset takeet niiden tuottajien 
työllisyydestä ja elintasosta, joita asia koskee; tällöin otetaan huomioon mahdollisen 
mukauttamisen ja tarpeellisen erikoistumisen aikataulu; ja
b) tämä järjestely takaa kaupankäynnille unionissa vastaavat edellytykset kuin kansallisilla 
markkinoilla.
5. Jos joitakin raaka-aineita varten muodostetaan yhteinen järjestely ennen kuin on olemassa 
yhteinen järjestely vastaavia jalostettuja tuotteita varten, näitä raaka-aineita voidaan tuoda 
unionin ulkopuolelta, jos niitä käytetään jalostettuihin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu 
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vietäviksi kolmansiin maihin.

SEUT:n 50 artikla kuuluu seuraavasti:

50 artikla

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja 
talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan direktiivein säännöksiä sijoittautumisvapauden 
toteuttamiseksi tietyllä toimialalla.
2. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio suorittavat niille edellä määrätyt tehtävät 
erityisesti:
a) suomalla yleensä etusijan niille toimialoille, joilla sijoittautumisvapaus vaikuttaa hyvin 
suotuisasti tuotantoon ja kauppaan;
b) varmistamalla jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisen kiinteän 
yhteistoiminnan saadakseen tietoa niiden eri toimialojen erityisoloista unionissa, joita asia 
koskee;
c) poistamalla kansallisesta lainsäädännöstä ja jäsenvaltioiden välisistä aikaisemmista 
sopimuksista johtuvat sellaiset hallinnolliset menettelyt ja käytännöt, joiden voimassa 
pitäminen olisi sijoittautumisvapauden esteenä;
d) huolehtimalla jäsenvaltion alueella työtä tekevien, toisesta jäsenvaltiosta olevien 
työntekijöiden mahdollisuudesta jäädä tämän valtion alueelle harjoittamaan itsenäistä 
ammattia, jos he täyttävät ne edellytykset, jotka heidän olisi täytettävä, jos he tulisivat tähän 
jäsenvaltioon silloin, kun he aikovat ryhtyä harjoittamaan tätä ammattia;
e) tekemällä jäsenvaltion kansalaisille mahdolliseksi hankkia ja käyttää toisen jäsenvaltion 
alueella olevaa kiinteää omaisuutta, sikäli kuin se ei ole ristiriidassa 39 artiklan 2 kohdassa 
määrättyjen periaatteiden kanssa;
f) poistamalla jokaisella kyseeseen tulevalla toimialalla sijoittautumisvapauden rajoitukset 
asteittain niin edellytyksistä, jotka koskevat kauppaedustajan liikkeiden, sivuliikkeiden ja 
tytäryhtiöiden perustamista jäsenvaltion alueelle, kuin edellytyksistä, jotka koskevat 
päätoimipaikan henkilöstön pääsyä näiden johto- ja valvontatehtäviin;
g) sovittamalla tarpeen mukaan yhteen ja pyrkimällä tekemään samanvertaisiksi ne takeet, 
joita jäsenvaltioissa edellytetään 54 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niin 
yhtiön jäsenten kuin ulkopuolisten etujen turvaamiseksi;
h) huolehtimalla siitä, että jäsenvaltioiden myöntämä tuki ei vääristä sijoittautumisen 
edellytyksiä.

SEUT:n 53 artiklan 1 kohta kuuluu seuraavasti:

53 artiklan 1 kohta

1. Helpottaakseen itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymistä ja toimintaa itsenäisenä 
ammatinharjoittajana Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen direktiivejä tutkintotodistusten, todistusten ja muiden 
muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä 
itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymistä ja toimintaa itsenäisenä ammatinharjoittajana 
koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
yhteensovittamisesta.
SEUT:n 153 artikla kuuluu seuraavasti:
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SEUT:n 62 artikla kuuluu seuraavasti:

62 artikla

Mitä 51–54 artiklassa määrätään, sovelletaan tässä luvussa tarkoitettuihin kysymyksiin.

SEUT:n 91 artikla kuuluu seuraavasti:

91 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) yhteiset säännöt, joita sovelletaan kansainväliseen liikenteeseen jäsenvaltion alueelle tai 
sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion alueen kautta,
b) edellytykset, joilla muut kuin jäsenvaltiossa asuvat liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa 
liikennettä siellä,
c) toteuttaa toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi,
d) antaa 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.

SEUT:n 100 artikla kuuluu seuraavasti:

100 artikla

1. Tämän osaston määräyksiä sovelletaan rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen.
2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
antaa meri- ja lentoliikennettä koskevat aiheelliset säännökset. Ne tekevät ratkaisunsa talous- 
ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa kuultuaan.

SEUT:n 103 artikla kuuluu seuraavasti:

103 artikla

1. Neuvosto antaa komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan aiheelliset 
asetukset ja direktiivit 101 ja 102 artiklassa tarkoitettujen periaatteiden soveltamiseksi.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten tavoitteena on erityisesti:
a) ottamalla käyttöön sakot ja uhkasakot varmistaa, että 101 artiklan 1 kohdassa ja 
102 artiklassa tarkoitettuja kieltoja noudatetaan;
b) vahvistaa 101 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ottaen 
huomioon yhtäältä tarve turvata tehokas valvonta ja toisaalta tarve yksinkertaistaa hallintoa 
niin paljon kuin mahdollista;
c) täsmentää tarvittaessa 101 ja 102 artiklan määräysten soveltamisala elinkeinoelämän eri 
aloilla;
d) määritellä komission ja Euroopan unionin tuomioistuimen tehtävänjako tämän kohdan 
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määräysten soveltamisessa;
e) määritellä kansallisen lainsäädännön suhde yhtäältä tämän jakson määräyksiin ja 
toisaalta tämän artiklan nojalla annettuihin säännöksiin.

SEUT:n 102 artikla kuuluu seuraavasti:

102 artikla

Sisämarkkinoille soveltumatonta ja kiellettyä on yhden tai useamman yrityksen määräävän 
aseman väärinkäyttö sisämarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla, jos se on omiaan 
vaikuttamaan jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
Tällaista väärinkäyttöä voi olla erityisesti:
a) kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora 
tai välillinen määrääminen;
b) tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi;
c) erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin 
kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasemaan asettavalla tavalla;
d) sen asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy 
lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä 
sopimuksen kohteeseen.

SEUT:n 109 artikla kuuluu seuraavasti:

109 artikla

Neuvosto voi komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan antaa aiheelliset 
asetukset 107 ja 108 artiklan soveltamisesta ja etenkin vahvistaa ne edellytykset, joilla 
108 artiklan 3 kohtaa sovelletaan, sekä ne tukimuodot, joihin tätä menettelyä ei sovelleta.

SEUT:n 114 artikla kuuluu seuraavasti:

114 artikla

1. Jollei perussopimuksissa toisin määrätä, 26 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
toteuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa 
kuultuaan sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevat toimenpiteet jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi.
2. Mitä 1 kohdassa määrätään, ei sovelleta veroja, henkilöiden vapaata liikkuvuutta eikä 
työntekijöiden oikeuksia tai etuja koskeviin säännöksiin tai määräyksiin.
3. Komissio perustaa 1 kohdassa tarkoitetut, terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua tai 
kuluttajansuojaa koskevat ehdotuksensa suojelun korkeaan tasoon ottaen erityisesti huomioon 
kaiken tieteelliseen tietoon perustuvan uuden kehityksen. Myös Euroopan parlamentti ja 
neuvosto pyrkivät kumpikin toimivaltansa rajoissa tähän tavoitteeseen.
4. Jos sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto, neuvosto tai komissio on 
toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio pitää tärkeistä 36 artiklassa 
tarkoitetuista taikka ympäristön tai työympäristön suojelua koskevista syistä tarpeellisena 
pitää voimassa kansalliset säännöksensä tai määräyksensä, jäsenvaltio antaa nämä 
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säännökset ja määräykset sekä perusteet niiden voimassa pitämiselle tiedoksi komissiolle.
5. Jos sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto, neuvosto tai komissio on 
toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio lisäksi pitää tarpeellisena ottaa 
käyttöön uuteen, ympäristönsuojelua tai työympäristön suojelua koskevaan tieteelliseen 
näyttöön perustuvia kansallisia säännöksiä tai määräyksiä kyseisen jäsenvaltion erityisten 
ongelmien vuoksi, jotka ovat ilmenneet yhdenmukaistamistoimenpiteen toteuttamisen jälkeen, 
jäsenvaltio antaa suunnitellut säännökset ja määräykset sekä niiden käyttöönottamisen 
perusteet tiedoksi komissiolle, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.
6. Komissio hyväksyy tai hylkää kyseiset kansalliset säännökset tai määräykset kuuden 
kuukauden kuluessa 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista tiedoksi antamisista todettuaan ensin, 
ovatko ne keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen ja muodostavatko ne esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.
Jollei komissio tee päätöstä mainitun määräajan kuluessa, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja 
kansallisia säännöksiä tai määräyksiä pidetään hyväksyttyinä.
Komissio voi ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että tässä kohdassa määrättyä määräaikaa 
voidaan pidentää edelleen kuudella kuukaudella, jos se on perusteltua asian monitahoisuuden 
vuoksi eikä määräajan pidentäminen vaaranna ihmisten terveyttä.
7. Jos jäsenvaltio on 6 kohdan mukaisesti oikeutettu pitämään voimassa tai ottamaan 
käyttöön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavia kansallisia säännöksiä tai määräyksiä, 
komissio tutkii viipymättä, onko sillä syytä ehdottaa kyseisen toimenpiteen mukauttamista.
8. Jos jäsenvaltio ottaa esille kansanterveyttä koskevan erityisen ongelman alalla, jolla on 
aiemmin toteutettu yhdenmukaistamistoimenpiteitä, se ilmoittaa ongelmasta komissiolle, joka 
tutkii välittömästi, olisiko neuvostolle ehdotettava aiheellisia toimenpiteitä.
9. Poiketen 258 ja 259 artiklassa määrätystä menettelystä komissio tai jäsenvaltio voi saattaa 
asian suoraan Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos se katsoo, että jokin 
jäsenvaltio käyttää väärin tämän artiklan mukaisia valtuuksiaan.
10. Edellä tarkoitettuihin yhdenmukaistamistoimenpiteisiin sisällytetään aiheellisissa 
tapauksissa suojalauseke, jonka nojalla jäsenvaltiot saavat, unionin valvontamenettelyn 
alaisina, toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä yhdestä tai useammasta 36 artiklassa mainitusta, 
muusta kuin taloudellisesta syystä.

SEUT:n 168 artikla kuuluu seuraavasti:

168 artikla

1. Kaikkien unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.
Kansallista politiikkaa täydentävä unionin toiminta suuntautuu kansanterveyden 
parantamiseen, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä fyysistä ja mielenterveyttä 
vaarantavien tekijöiden torjuntaan. Kyseinen toiminta käsittää laajalle levinneiden 
vaarallisten sairauksien torjunnan edistämällä niiden syiden, leviämisen ja ehkäisemisen 
tutkimusta sekä terveysvalistusta ja -kasvatusta, samoin kuin rajatylittävien vakavien 
terveysuhkien seurannan, niistä hälyttämisen ja niiden torjumisen.
Unioni täydentää huumausaineiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseen tähtäävää 
jäsenvaltioiden toimintaa, johon kuuluu tiedotus- ja ehkäisemistoimia.
2. Unioni edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tässä artiklassa tarkoitetuilla aloilla sekä 
tarvittaessa tukee niiden toimintaa. Se kannustaa jäsenvaltioita erityisesti yhteistyöhön, jonka 
tarkoituksena on parantaa terveyspalvelujen täydentävyyttä jäsenvaltioiden välisen rajan 
molemmin puolin sijaitsevilla alueilla.
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Yhteydessä komission kanssa jäsenvaltiot sovittavat keskenään yhteen politiikkansa ja 
toimintaohjelmansa 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla. Komissio voi kiinteässä yhteydessä 
jäsenvaltioihin tehdä aiheellisia aloitteita tämän yhteensovittamisen edistämiseksi, erityisesti 
aloitteita, joilla on tarkoitus vahvistaa suuntaviivoja ja indikaattoreita, järjestää parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa sekä valmistella tarvittavat tekijät säännöllistä seurantaa ja arviointia 
varten. Euroopan parlamentti pidetään täysin ajan tasalla.
3. Unioni ja jäsenvaltiot edistävät yhteistyötä kolmansien maiden sekä kansanterveyden alalla 
toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.
4. Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 5 kohdassa ja 6 artiklan a alakohdassa määrätään, ja 
noudattaen 4 artiklan 2 kohdan k alakohdan määräyksiä, Euroopan parlamentti ja neuvosto 
myötävaikuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä talous- ja 
sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen toteuttamalla seuraavia toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua yhteisiin 
turvallisuuskysymyksiin:
a) toimenpiteitä, joilla asetetaan ihmisestä peräisin oleville elimille ja aineille sekä verelle ja 
verituotteille korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset; nämä toimenpiteet eivät estä 
jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai toteuttamasta tiukempia suojatoimenpiteitä;
b) eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualalla toimenpiteitä, joiden välittömänä tarkoituksena on 
kansanterveyden suojeleminen;
c) toimenpiteitä, joilla asetetaan lääkkeille ja lääkinnällisille laitteille korkeat laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset.
5. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat säätää tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan myös 
edistämistoimista, joiden tarkoituksena on ihmisten terveyden suojeleminen ja parantaminen 
ja erityisesti rajatylittävien laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjunta, 
toimenpiteistä, jotka koskevat vakavien rajatylittävien terveysuhkien seurantaa, niistä 
hälyttämistä ja niiden torjuntaa, sekä toimenpiteistä, joiden välittömänä tarkoituksena on 
kansanterveyden suojeleminen ehkäisemällä tupakointia ja alkoholin väärinkäyttöä; nämä 
toimenpiteet eivät voi käsittää jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista.
6. Neuvosto voi myös antaa komission ehdotuksesta suosituksia tässä artiklassa mainittujen 
tavoitteiden toteuttamiseksi.
7. Unionin toiminnassa otetaan huomioon jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka liittyvät niiden 
terveyspolitiikan määrittelyyn sekä terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämiseen ja 
tarjoamiseen. Jäsenvaltioiden velvollisuuksiin kuuluvat terveyspalvelujen ja sairaanhoidon 
hallinnointi sekä niihin osoitettujen voimavarojen kohdentaminen. Edellä 4 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet eivät vaikuta elinten ja veren luovuttamista tai 
lääketieteellistä käyttöä koskeviin kansallisiin säännöksiin ja määräyksiin.

SEUT:n 169 artikla kuuluu seuraavasti:

169 artikla

1. Kuluttajien etujen suojaamiseksi ja kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi unioni 
myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja taloudellisten etujen suojaamiseen 
sekä edistää kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin ja koulutukseen sekä oikeutta järjestäytyä 
etujensa valvomiseksi.
2. Unioni myötävaikuttaa 1 kohdassa mainittujen tavoitteiden toteuttamiseen:
a) toimenpiteillä, jotka se 114 artiklan nojalla toteuttaa sisämarkkinoiden toteuttamisen 
yhteydessä;
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b) toimenpiteillä, jotka tukevat ja täydentävät jäsenvaltioiden harjoittamaa politiikkaa ja 
joilla sitä seurataan.
3. Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet.
4. Toimenpiteet, jotka on vahvistettu 3 kohdan mukaisesti, eivät estä jäsenvaltiota pitämästä 
voimassa tai toteuttamasta tiukempia suojatoimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden on oltava 
sopusoinnussa perussopimusten kanssa. Niistä ilmoitetaan komissiolle.

SEUT:n 192 artikla kuuluu seuraavasti:

192 artikla

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan unionin toimista 
191 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.
2. Poiketen 1 kohdassa määrätystä päätöksentekomenettelystä ja rajoittamatta 114 artiklan 
soveltamista, neuvosto yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä sekä Euroopan 
parlamenttia, talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan vahvistaa:
a) säännöksiä, jotka ovat etupäässä verotuksellisia;
b) toimenpiteet, jotka vaikuttavat:
– kaavoitukseen,
– vesivarojen määrän hallintaan tai jotka koskevat suoraan tai välillisesti vesivarojen 
saatavuutta,
– maankäyttöön jätehuoltoa lukuun ottamatta;
c) toimenpiteet, jotka vaikuttavat merkittävästi jäsenvaltion valintaan eri energianlähteiden 
välillä ja jäsenvaltion energiahuollon yleiseen rakenteeseen.
Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia, talous- ja 
sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa kuultuaan päättää, että ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuihin aloihin sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä.
3. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan yleiset toimintaohjelmat, 
joissa vahvistetaan ensisijaiset tavoitteet.
Toimintaohjelmien toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet hyväksytään tapauksen mukaan 
joko 1 tai 2 kohdassa määrätyin edellytyksin.
4. Jäsenvaltiot huolehtivat ympäristöpolitiikan rahoittamisesta ja täytäntöönpanosta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tiettyjä unionin hyväksymiä toimenpiteitä.
5. Rajoittamatta saastuttaja maksaa -periaatteen soveltamista, jos 1 kohtaan perustuva 
toimenpide aiheuttaa jäsenvaltion viranomaisille suhteettomina pidettäviä kustannuksia, tällä 
toimenpiteellä annetaan aiheellisia säännöksiä:
– väliaikaisista poikkeuksista, sekä/taikka
– 177 artiklan mukaisesti perustetusta koheesiorahastosta annettavasta taloudellisesta tuesta.

SEUT:n 207 artikla kuuluu seuraavasti:

207 artikla

1. Yhteinen kauppapolitiikka perustuu yhtenäisiin periaatteisiin etenkin tullien muuttamisessa, 



PE623.965v02-00 10/13 RR\1170275FI.docx

FI

tulli- ja kauppasopimusten tekemisessä tavara- ja palvelukaupan alalla, sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien kaupallisten näkökohtien alalla, ulkomaisten suorien sijoitusten osalta, 
vapauttamista koskevien toimenpiteiden yhtenäistämisessä, vientipolitiikassa sekä kauppaa 
suojaavissa toimenpiteissä, kuten polkumyynti- ja tukipalkkiotapauksissa toteutettavissa 
toimenpiteissä. Yhteistä kauppapolitiikkaa harjoitetaan unionin ulkoista toimintaa koskevien 
periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.
2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
annetuilla asetuksilla toimenpiteistä, joilla määritellään puitteet yhteisen kauppapolitiikan 
toteuttamiseksi.
3. Jos on neuvoteltava tai tehtävä sopimuksia yhden tai useamman kolmannen valtion taikka 
kansainvälisen järjestön kanssa, sovelletaan 218 artiklan määräyksiä, jollei tämän artiklan 
erityismääräyksistä muuta johdu.
Komissio antaa asiasta suosituksia neuvostolle, joka valtuuttaa komission aloittamaan 
tarvittavat neuvottelut. Neuvoston ja komission tehtävänä on huolehtia, että neuvotellut 
sopimukset ovat unionin sisäisten politiikkojen ja sääntöjen mukaisia.
Komissio käy näitä neuvotteluja kuullen erityiskomiteaa, jonka neuvosto nimeää avustamaan 
komissiota tässä tehtävässä, sekä niiden direktiivien mukaisesti, joita neuvosto voi antaa 
komissiolle. Komissio antaa erityiskomitealle ja Euroopan parlamentille säännöllisesti tietoja 
neuvottelujen etenemisestä.
4. Neuvosto tekee 3 kohdassa tarkoitettujen sopimusten neuvottelemista ja tekemistä koskevat 
ratkaisunsa määräenemmistöllä.
Neuvosto tekee palvelukaupan ja teollis- ja tekijänoikeuksien kaupallisten näkökohtien sekä 
ulkomaisten suorien sijoitusten aloilla tehtävien sopimusten neuvottelemista ja tekemistä 
koskevat ratkaisunsa yksimielisesti silloin, kun sopimus sisältää määräyksiä, joiden osalta 
sisäisten sääntöjen antaminen edellyttää yksimielisyyttä.
Neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti myös neuvoteltaessa ja tehtäessä sopimuksia:
a) kulttuuri- tai audiovisuaalisten palvelujen kaupan alalla silloin, kun tällaiset sopimukset 
voivat haitata unionin kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta;
b) sosiaali-, koulutus- ja terveyspalvelujen kaupan alalla silloin, kun tällaiset sopimukset 
voivat vakavasti haitata näiden palvelujen järjestämistä kansallisella tasolla ja vaikeuttaa 
jäsenvaltioiden vastuun toteuttamista niiden tarjoamisessa.
5. Liikenteen alan kansainvälisten sopimusten neuvottelemisessa ja tekemisessä noudatetaan 
kolmannen osan VI osaston sekä 218 artiklan määräyksiä.
6. Tällä artiklalla annetun, yhteisen kauppapolitiikan alaan kuuluvan toimivallan käyttäminen 
ei vaikuta unionin ja jäsenvaltioiden väliseen toimivallan jakoon eikä voi johtaa 
jäsenvaltioiden lakien tai asetusten yhdenmukaistamiseen siltä osin kuin tällainen 
yhdenmukaistaminen ei ole perussopimusten mukaan mahdollista.

SEUT:n 325 artiklan 4 kohta kuuluu seuraavasti:

325 artiklan 4 kohta

4. Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
ja tilintarkastustuomioistuinta kuultuaan tarvittavat toimenpiteet unionin taloudellisten etujen 
suojaamiseksi petolliselta menettelyltä ja tällaisen menettelyn torjumiseksi tarkoituksena 
tehokkaan ja yhtäläisen suojelun tarjoaminen jäsenvaltioissa sekä unionin toimielimissä, 
elimissä ja laitoksissa.

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 31 artikla kuuluu seuraavasti:
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Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 31 artikla

Komissio laatii perusnormit saatuaan lausunnon asiantuntijaryhmältä, jonka tieteellis-
tekninen komitea nimeää jäsenvaltioiden tieteellisten asiantuntijoiden, erityisesti 
kansanterveyden asiantuntijoiden, keskuudesta. Komissio pyytää näin laadituista 
perusnormeista talous- ja sosiaalikomitean lausunnon. 
 
Euroopan parlamenttia kuultuaan ja saatuaan komissiolta komiteoiden lausunnot neuvosto 
vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta perusnormit.

III – Oikeudellisen perustan valintaa koskeva yleisperiaate

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”yhteisön toimen 
oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla 
tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus 
ja sisältö”1. Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä 
oikeusperusta.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on ratkaistava,

1. pyritäänkö ehdotuksella useaan tavoitteeseen tai onko siinä useita osatekijöitä, joista yhtä 
voidaan pitää pääasiallisena tai määräävänä tarkoituksena tai osatekijänä ja muita 
toissijaisina, vai 

2. pyritäänkö ehdotuksella useaan tavoitteeseen tai onko siinä useita osatekijöitä, jotka 
liittyvät erottamattomasti toisiinsa ilman, että jokin niistä on toissijainen ja välillinen 
suhteessa muihin.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisessä tapauksessa säädöksessä on 
käytettävä yhtä oikeusperustaa, toisin sanoen sitä, jota pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai 
tekijä edellyttää, ja toisessa tapauksessa säädöksessä on käytettävä useaa eri oikeusperustaa.2

Lisäksi Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan useiden 
oikeusperustojen yhdistäminen on mahdollista, jos ne liittyvät erottamattomasti toisiinsa 
ilman, että jokin niistä on toissijainen ja välillinen suhteessa muihin, mutta ainoastaan, jos ne 
eivät sisällä keskenään yhteensopimattomia päätöksentekomenettelyjä.3 Lisättäväksi ehdotetut 
oikeusperustat on arvioitava tämän perusteella, eli sen, noudatetaanko niiden nojalla tavallista 
lainsäätämisjärjestystä tai ovatko ne muuten yhteensopivia komission ehdottamien 
oikeusperustojen kanssa.

IV – Lainsäädäntövallan käyttäjien väliaikaisessa sopimuksessa hyväksymät tarkoitus 
ja sisältö 

1 Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleiset tullietuuskohtelut), Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta; asia C-440/05, 
komissio v. neuvosto, Kok. 2007, s. I-9097; Asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I-
7585.
2 Ks. edellä mainittu asia C-411/06, 46–47 kohta.
3 Asia C-155/07, parlamentti v. neuvosto, tuomio 6.11.2008, EU:C:2008:605, 37 kohta; ja asia C-166/07, 

parlamentti v. neuvosto, tuomio 3.9.2009, EU:C:2009:499, 68 ja 69 kohta.
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Väliaikaisessa sopimuksessa hyväksyttynä direktiivin tarkoituksena on lujittaa unionin 
oikeuden täytäntöönpanoa ja taata korkeatasoinen suojelu unionin oikeuden rikkomisesta 
ilmoittaville henkilöille, ja se on luonteeltaan horisontaalinen. Oikeusperusta määrittää 
politiikanalat ja unionin oikeuden alat, joihin säädöstä ja sen tarkoitusta sovelletaan ottaen 
huomioon menettelylliset rajoitukset. 

Ehdotuksen soveltamisalaan kuuluvat politiikanalat on määritelty 1 artiklassa. Nämä ovat i) 
julkiset hankinnat, ii) rahoituspalvelut, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäiseminen, 
iii) tuoteturvallisuus, iv) liikenneturvallisuus, v) ympäristönsuojelu, vi) ydinturvallisuus, vii) 
elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi, viii) kansanterveys, 
ix) kuluttajansuoja sekä x) yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja 
tietojärjestelmien turvallisuus. Lisäksi sen soveltamisalaan sisältyvät SEUT:n 325 artiklassa 
määriteltyihin unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavat rikkomiset sekä rikkomiset, jotka 
liittyvät SEUT-sopimuksen 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin sisämarkkinoihin ja joissa 
on kyse teoista, joilla rikotaan yhteisöverosääntöjä, tai järjestelyistä, joiden tarkoituksena on 
saada sovellettavan yhteisöverolainsäädännön tavoitteen tai tarkoituksen vastaista veroetua. 

V – Asianmukaisen oikeusperustan arviointi ja määrittäminen

Kuten edellä esitetystä käy ilmi, ehdotus kattaa monia politiikanaloja, ja koska 
perussopimuksissa ei ole yhtä ainoaa määräystä, joka kattaisi sen tarkoituksen ja tavoitteen, 
oikeusperustassa on väistämättä viitattava useisiin eri määräyksiin. On kuitenkin toivottavaa, 
että johdanto-osan viitteessä mainittavia oikeusperustaa koskevia määräyksiä olisi 
mahdollisimman vähän. 

Lopullisessa sopimuksessa on otettu huomioon näkemys, jonka mukaan useat politiikanalat 
voivat hyvinkin kuulua SEUT:n 114 artiklan soveltamisalaan, joka on unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan asianmukainen oikeusperusta jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämiselle sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi. Neuvoston 
mukaan tämä koskee SEUT:n 33, 62, 103 ja 109 artiklaa.  

SEUT:n 33 artikla koskee tulliyhteistyön lujittamista unionissa. SEUT:n 62 artiklassa 
määrätään menettelystä palveluihin liittyvien toimenpiteiden hyväksymiseksi. SEUT:n 
102 artikla sisältää kilpailua koskevia määräyksiä, ja SEUT-sopimuksen 109 artiklassa 
määrätään valtiontukimenettelyihin liittyvästä menettelystä. 

Muista määräyksistä yhtä lukuunottamatta kaikki ovat menettelyllisesti yhteensopivia. 
Selkeästi ongelmallinen on ainoastaan SEUT:n 207 artikla, joka sallii ainoastaan asetusten 
antamisen ja on sen vuoksi menettelyllisesti ristiriidassa direktiiviehdotuksen muodossa 
esitetyn ehdotuksen kanssa. 

Tässä yhteydessä on vielä huomattava, että Euratomin perustamissopimuksen 31 artikla 
viittaa menettelyyn, joka ei liity lainsäädäntöön. On kuitenkin ennakkotapauksia, joissa 
yhdistyy sekä lainsäädäntöön liittyviä menettelyjä että muita kuin lainsäädäntöön liittyviä 
menettelyjä. Esimerkiksi 26. marraskuuta 2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2014/104/EU tietyistä säännöistä, joita sovelletaan jäsenvaltioiden ja Euroopan 
unionin kilpailuoikeuden säännösten rikkomisen johdosta kansallisen lainsäädännön nojalla 
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nostettuihin vahingonkorvauskanteisiin, on annettu SEUT:n 103 artiklan (muu kuin 
lainsäädäntöön liittyvä) ja 114 artiklan (lainsäädäntöön liittyvä) nojalla.

Kun viittaukset SEUT:n 43 artiklaan muutetaan viittauksiksi 43 artiklan 2 kohtaan, viittaukset 
SEUT:n 168 artiklaan muutetaan viittauksiksi 168 artiklan 4 kohtaan ja viittaukset SEUT:n 
192 artiklaan muutetaan viittauksiksi 192 artiklan 1 kohtaan, lopullinen sopimus on 
täsmällinen sen suhteen, mitkä kyseisten määräysten osat ovat komission ehdotuksen kannalta 
merkityksellisiä, kuten tapaoikeuteen kuuluu. 

VI – Päätelmä ja suositus

Toimenpiteissä on useita osatekijöitä, jotka liittyvät erottamattomasti toisiinsa ilman, että 
jokin niistä on toissijainen ja välillinen suhteessa muihin. Tämän perusteella komission 
ehdottama oikeusperustan yleinen rakenne on oikea sen osalta, että kunkin politiikanalan on 
perustuttava johonkin SEUT:n määräykseen. 

Kun otetaan huomioon säädöksen soveltamisalaan väliaikaisen sopimuksen mukaan kuuluvat 
politiikanalat ja toimenpiteet, säädöksessä määritetty oikeusperusta on asianmukainen.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 18. maaliskuuta 2019 pidetyssä kokouksessaan 
yksimielisesti 15 äänellä4 suositella, että väliaikaisen sopimuksen mukainen oikeusperusta 
olisi vahvistettava.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

(Koskee kaikkia kieliversioita.)

4 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Jean-Marie Cavada 
(varapuheenjohtaja), Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa 
Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Axel Voss, 
Tadeusz Zwiefka, Dominique Bilde (Marie-Christine Boutonnet’n puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 
2 kohdan mukaisesti), Josef Weidenholzer (Evelyn Regnerin puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti).


