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Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 29. toukokuuta 2008 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 35 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperustan pätevyydestä.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 26. kesäkuuta 2008.

Kirjeenne mukaan valiokuntanne esittelijän esittämällä tarkistuksella pyritään poistamaan 95 
artikla, mikä jättäisi EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohdan ainoaksi 
oikeusperustaksi. Tarkistuksen esittäjän perustelujen mukaan kaksi oikeusperustaa on varattu 
poikkeustapauksille, joissa useat tavoitteet ovat yhtä tärkeitä; ehdotetun direktiivin päätavoite 
on ympäristönsuojelu, ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevasta energiasta ja biopolttoaineista 
annetut nykyiset direktiivit on hyväksytty 175 artiklan mukaisesti. Esittelijän mielestä 
biopolttoainesäännöksillä ei myöskään pyritä helpottamaan kauppaa, koska esitettyjä 
standardeja ei ole juurikaan yhdenmukaistettu, vaan niillä ennen kaikkea pyritään 
määrittelemään kestävyyskriteerejä.

Oikeusperusta

Kaikilla yhteisön säädöksillä on oltava oikeusperusta perustamissopimuksissa (tai muissa 

Adlib Express Watermark



PE409.437v01-00 2/6 AL\731302FI.doc

FI

säädöksissä, joita niillä pyritään panemaan täytäntöön). Oikeusperusta on yhteisön toimivallan 
olemassaolon edellytys ja sillä määritellään, miten tätä toimivaltaa on määrä käyttää, eli 
käytettävissä olevat säädökset sekä päätöksentekoprosessi.

Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan oikeusperustan valinta ei ole subjektiivinen asia, vaan sen 
"on perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin objektiivisiin seikkoihin"1, kuten 
kyseessä olevan toimen tavoitteeseen ja sisältöön2. Ratkaisevana tekijänä olisi lisäksi 
pidettävä säädöksen päätavoitetta.3

Tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan perustamissopimuksen yleinen artikla muodostaa 
riittävän oikeusperustan, vaikka kyseisellä säädöksellä pyrittäisiin toissijaisesti myös 
saavuttamaan tavoite, johon pyritään erityisellä perustamissopimuksen artiklalla4.

Useampiin oikeusperustoihin turvautumista on käytettävä ainoastaan silloin, kun 
toimenpiteellä on useita samanaikaisia tavoitteita, jotka ovat tiukasti kytköksissä toisiinsa 
siten, ettei jokin niistä ole toissijainen tavoite muihin verrattuna5.

Komission ehdottama oikeusperusta

Komissio ehdottaa kahta oikeusperustaa, nimittäin 175 artiklan 1 kohtaa6 ja 95 artiklaa1. Sen 

                                               
1 Asia 45/86, komissio vastaan neuvosto, Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta.
2 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto, Kok. 1991, s. I-287, 10 kohta.
3 Asia C-377/98, Alankomaat vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2001, s. I-7079, 27 kohta.
4 Asia C-377/98 Alankomaat vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2001, s. I-7079, 27–28 kohta; asia 
C-491/01 British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, Kok. 2002, s. I-11453, 93–94 kohta.
5 Ks. esimerkiksi asia C-165/87 komissio vs. neuvosto [1988] Kok. 5545, kohta 11. Ks. myös Lenaerts and Van 
Nuffel (ed. Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, London, 5-013.
6 175 artikla
1. Neuvosto päättää 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja 
alueiden komiteaa kuultuaan yhteisön toimista 174 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.
2. Poiketen 1 kohdassa määrätystä päätöksentekomenettelystä ja rajoittamatta 95 artiklan soveltamista, 
neuvosto yksimielisesti komission ehdotuksesta 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 eri energialähteiden välillä tekemiin valintoihin ja 
jäsenvaltion energiahuollon yleiseen rakenteeseen.
Neuvosto voi edellisessä alakohdassa määrätyin edellytyksin määritellä ne tässä kohdassa tarkoitetut asiat, 
joissa päätökset on tehtävä määräenemmistöllä.
3. Muilla aloilla neuvosto hyväksyy 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä talous- ja 
sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan yleiset toimintaohjelmat, joissa vahvistetaan ensisijaiset 
tavoitteet.
Neuvosto toteuttaa tapauksen mukaan 1 tai 2 kohdassa määrätyin ehdoin näiden toimintaohjelmien täytäntöön 
panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.
4. Jäsenvaltiot huolehtivat ympäristöpolitiikan rahoittamisesta ja täytäntöönpanosta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta eräitä luonteensa vuoksi yhteisölle kuuluvia toimenpiteitä.
5. Rajoittamatta kuitenkaan sen periaatteen soveltamista, jonka mukaan saastuttajan olisi maksettava, neuvosto 
ottaa, jos 1 kohdan määräyksiin perustuva toimenpide aiheuttaisi jäsenvaltioiden viranomaisille suhteettomina 
pidettäviä kustannuksia, tuon toimenpiteen toteuttamista koskevaan säädökseen aiheellisia säännöksiä:
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– väliaikaisista poikkeuksista, sekä/taikka
– 161 artiklan mukaisesti perustetusta koheesiorahastosta annettavasta taloudellisesta tuesta.
174 artikla
1. Yhteisön ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen: 
– ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen,
– ihmisten terveyden suojelu,
– luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö,
– sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai 
maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin.
2. Yhteisön ympäristöpolitiikalla pyritään suojelun korkeaan tasoon yhteisön eri alueiden tilanteiden erilaisuus 
huomioon ottaen. Yhteisön ympäristöpolitiikka perustuu ennalta varautumisen periaatteelle sekä periaatteille, 
joiden mukaan ennalta ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä, ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti 
niiden lähteellä ja saastuttajan olisi maksettava.
Tässä yhteydessä ympäristönsuojelun vaatimusten täyttämiseksi toteutettaviin yhdenmukaistamistoimenpiteisiin 
sisällytetään aiheellisissa tapauksissa suojalauseke, jonka nojalla jäsenvaltiot saavat, yhteisön 
valvontamenettelyn alaisina, toteuttaa muihin kuin taloudellisiin, ympäristöä koskeviin seikkoihin perustuvia 
väliaikaisia toimenpiteitä.
3. Ympäristöpolitiikkaansa valmistellessaan yhteisö ottaa huomioon:
– saatavilla olevat tieteelliset ja tekniset tiedot,
– ympäristöolot yhteisön eri alueilla,
– toimien toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä mahdollisesti johtuvat edut ja kustannukset,
– yhteisön taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kokonaisuutena ja yhteisön eri alueiden tasapainoisen 
kehityksen.
4. Yhteisö ja jäsenvaltiot tekevät kukin toimivaltaansa kuuluvaa yhteistyötä kolmansien maiden ja toimivaltaisten 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Yhteisön yhteistyötä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voidaan sopia 
yhteisön ja asianomaisten kolmansien osapuolten välisin sopimuksin, joista neuvotellaan ja jotka tehdään 300 
artiklan mukaisesti.
Mitä edellisessä alakohdassa määrätään, ei rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa neuvotella kansainvälisissä 
toimielimissä ja tehdä kansainvälisiä sopimuksia.
1 95 artikla 
1. Poiketen siitä, mitä 94 artiklassa määrätään, ja jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, 14 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä. Neuvosto toteuttaa 251 artiklassa 
määrättyä menettelyä 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 neuvosto tai komissio on toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio pitää 
tärkeistä 30 artiklassa tarkoitetuista taikka ympäristön tai työympäristön suojelua koskevista syistä tarpeellisena 
pitää voimassa kansalliset säännöksensä tai määräyksensä, jäsenvaltio antaa nämä säännökset ja määräykset 
sekä perusteet niiden voimassa pitämiselle tiedoksi komissiolle.
5. Jos sen jälkeen kun 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 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
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poikkeuksellisen pitkä perustelu tämän kaksinkertaisen oikeusperustan käytölle kuuluu 
seuraavasti:

"Ehdotuksen oikeusperustan muodostaa yhteisön perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta 
yhdessä 95 artiklan kanssa. Vaikka pääsääntöisesti käytetään yhtä yksittäistä oikeusperustaa, 
kahta oikeusperustaa voidaan käyttää silloin, kun säädös sisältää säännöksiä, jotka 
pohjautuvat perustamissopimuksen eri kohtiin. Tämän direktiivin tapauksessa molemmat 
oikeusperustat edellyttävät yhteispäätösmenettelyn käyttöä.

Suurin osa ehdotuksesta kuuluu 175 artiklan 1 kohdan (ympäristö) soveltamisalaan. 
Artiklalla annetaan yhteisölle valtuudet toimiin, joilla suojellaan, säilytetään ja parannetaan 
ympäristön laatua, suojellaan ihmisten terveyttä tai käytetään luonnonvaroja harkitusti ja 
järkevästi. Tällä direktiivillä pyritään juuri noihin tavoitteisiin. 

Ehdotuksen 15, 16 ja 17 artiklassa asetetaan kuitenkin jäsenvaltioille sitovia velvoitteitta, 
jotka koskevat biopolttoaineiden ja muiden bionesteiden ympäristökestävyyttä. 
Ympäristökestävyyskriteerit tähtäävät itsessään luonnollisesti ympäristön suojeluun, mutta 
tämän lisäksi direktiivillä estetään jäsenvaltioita toteuttamasta tiettyjä toimenpiteitä, jotka 
estäisivät biopolttoaineiden tai raaka-aineiden kauppaa. Direktiivillä pyritään 
biopolttoaineiden ympäristökestävyyskriteereiden täydelliseen yhdenmukaistamiseen sen 
varmistamiseksi, että jäsenvaltioiden yksinään asettamat kriteerit eivät aiheuttaisi kaupan 
esteitä jäsenvaltioiden välille. Direktiivin tämän osan päätavoitteena on siis pidettävä 
sisämarkkinoiden toteuttamista. Tätä tulkintaa ei kumoa se, että myös ympäristönsuojelu on 
tärkeä tavoite, koska perustamissopimuksen 95 artiklan 3 kohdassa määrätään 
nimenomaisesti, että sisämarkkinoiden toteuttamiseen tähtäävissä toimissa on pyrittävä 
korkeaan tasoon ympäristönsuojelussa. Näin ollen komissio katsoo, että biopolttoaineiden 
ympäristökestävyyden yhdenmukaistettuja standardeja koskevat säännökset kuuluvat 95 
artiklan soveltamisalaan (sisämarkkinat).

Yleisesti ottaen uusiutuva energia muodostaa perinteisen energian kattavan korvaajan ja sitä 
tarjotaan samojen verkkojen ja kuljetusjärjestelmien kautta. Kaikki jäsenvaltiot käyttävät jo 
nykyisellään uusiutuvaa energiaa ja ovat jo päättäneet lisätä sen osuutta. Näistä syistä 
ehdotus ei merkittävässä määrin vaikuta jäsenvaltioiden valintaan eri energianlähteiden 
välillä tai niiden energiantuotannon yleisrakenteeseen, eikä kuulu perustamissopimuksen 175 
artiklan 2 kohdan soveltamisalaan."

                                                                                                                                                  
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 226 ja 227 artiklassa määrätystä menettelystä komissio tai jäsenvaltio voi saattaa asian suoraan 
yhteisön 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, yhteisön valvontamenettelyn alaisina, toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä 
yhdestä tai useammasta 30 artiklassa mainitusta, muusta kuin taloudellisesta syystä.
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Asetusehdotuksen tavoite ja sisältö

Tällä ehdotetulla direktiivillä pyritään luomaan yhteiset puitteet uusiutuvista lähteistä peräisin 
olevan energian edistämiselle. Siinä asetetaan sitovat tavoitteet, jotka koskevat uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian kokonaisosuutta energiankulutuksesta ja uusiutuvista 
lähteistä peräisin olevan energian osuutta liikenteessä. Direktiivi sisältää uusiutuvista lähteistä 
peräisin olevaan energiaan liittyviä sääntöjä alkuperätakuista, hallinnollisista menettelyistä ja 
sähköverkkoon liittymisestä. Lisäksi siinä vahvistetaan ympäristökestävyyskriteerit 
biopolttoaineille ja muille bionesteille.

Tällä tulevalla direktiivillä pyritään asettamaan yhteisölle sitova tavoite, jonka mukaan 
vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia energiankulutuksesta on tyydytettävä uusiutuvista 
lähteistä ja vähintään 10 prosenttia liikenteen polttoaineiden kulutuksesta on tultava 
uusiutuvista lähteistä; lisäksi pyritään asettamaan sitovat kansallisen tason tavoitteet linjassa 
EU:n yleisen 20 prosentin tavoitteen kanssa. 

Vain yksi 57:stä johdanto-osan kappaleesta (johdanto-osan 53 kappale) viittaa erityisesti 
sisämarkkinoihin: siinä todetaan, että 15 ja 17 artiklan pitäisi katsoa perustuvan yhteisön 
perustamissopimuksen 95 artiklaan, koska niillä varmistetaan sisämarkkinoiden 
asianmukainen toiminta yhdenmukaistamalla ehdot, jotka biopolttoaineiden ja muiden 
bionesteiden on tiettyä tarkoitusta varten täytettävä, sekä helpotetaan näin näiden ehtojen 
mukaisilla biopolttoaineilla ja muilla bionesteillä käytävää kauppaa jäsenvaltioiden välillä. 

Loput johdanto-osan kappaleet ja säädösteksti (lukuun ottamatta loppumääräyksiä 
ilmoittamisesta, seurannasta, muuttamisesta ja kumoamisesta, komitologiasta ja 
voimaantulosta) koskevat ympäristön säilyttämistä, suojelua ja laadun parantamista sekä 
luonnonvarojen harkittua ja järkevää käyttöä EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 
tarkoittamalla tavalla.  Jopa 15 ja 17 artiklat, joiden komission mielestä pitäisi perustua 95 
artiklaan, koskevat ympäristönsuojelua.

Koska tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan a) perustamissopimuksen yleinen artikla 
muodostaa riittävän oikeusperustan, vaikka kyseisellä säädöksellä pyrittäisiin toissijaisesti 
myös saavuttamaan tavoite, johon pyritään erityisellä perustamissopimuksen artiklalla ja b) 
moninkertaista oikeusperustaa on käytettävä ainoastaan silloin, kun toimenpiteellä on useita 
samanaikaisia tavoitteita, jotka ovat tiukasti kytköksissä toisiinsa siten, ettei jokin niistä ole 
toissijainen tai epäsuora tavoite muihin verrattuna, niin EY:n perustamissopimuksen 175 
artiklan 1 kohtaa voidaan käyttää ainoana oikeusperustana.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 27. kesäkuuta 2008 yksimielisesti1
suositella, että kaikkein asianmukaisin oikeusperusta on EY:n perustamissopimuksen 175 
artiklan 1 kohta ja että 95 artiklaan ei ole tarpeen viitata.

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Giuseppe Gargani (puheenjohtaja), Titus Corlăţean 
(varapuheenjohtaja), Diana Wallis (valmistelija), Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica Frassoni, Neena Gill, 
Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, 
Aloyzas Sakalas, József Szájer ja Ieke van den Burg.
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Kunnioittavasti,

Giuseppe Gargani
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