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Pyysitte 29. tammikuuta 2009 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 35 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperustan pätevyydestä.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 12. helmikuuta 2009.

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta on jättänyt 
tarkistuksia, joilla pyritään muuttamaan oikeusperusta EY:n perustamissopimuksen 
95 artiklasta 152 artiklaksi; 16 artiklaksi ja 152 artiklaksi; 42, 152 ja 308 artiklaksi; 137 ja 
152 artiklaksi tai 95 ja 152 artiklaksi.

Tätä kysymystä voidaan analysoida seuraavasti tuomioistuimen oikeuskäytännössä esitettyjen 
periaatteiden mukaisesti.

Kuten tiedämme, kaikilla yhteisön säädöksillä on oltava oikeusperusta, jolla yksilöidään 
yhteisölle annettu toimivalta ja ilmoitetaan, minkä tyyppinen säädös asiassa voidaan antaa, 
sekä sen hyväksymisessä noudatettava menettely.
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Kansainvälisen sopimuksen (tarkemmin sanottuna Cartagnan pöytäkirjan) tekemistä koskevan 
oikeusperustan valinnasta 6. joulukuuta 2001 antamassaan lausunnossa N:o 2/001

tuomioistuin esitti asian selkeällä tavalla seuraavasti:

"Tältä osin asianmukaisen oikeudellisen perustan valinnalla on perustuslaillinen merkitys. 
Koska yhteisöllä on ainoastaan rajoitettu toimivalta, sen on kansainvälisen sopimuksen osalta 
viitattava perustamissopimuksen määräykseen, jossa se oikeutetaan hyväksymään tällainen 
toimi. Virheellisen oikeudellisen perustan käyttäminen voi siis johtaa itse hyväksymistoimen 
kumoamiseen ja tehdä siten pätemättömäksi yhteisön suostumuksen sitoutua 
allekirjoittamaansa sopimukseen. Tästä on kysymys etenkin silloin, kun 
perustamissopimuksessa ei anneta yhteisölle riittävää toimivaltaa sopimuksen ratifioimiseen 
kokonaisuudessaan, jolloin on tutkittava sitä, miten toimivalta jakautuu yhteisön ja 
jäsenvaltioiden välillä kolmansien maiden kanssa tehtäväksi aiotun sopimuksen osalta, tai 
silloin, kun kyseisen hyväksymistoimen asianmukaisessa oikeudellisessa perustassa 
määrätään muusta lainsäädäntömenettelystä kuin siitä, jota yhteisön toimielimet ovat 
todellisuudessa noudattaneet." (alleviivaus lisätty)

Tuomioistuin viittaa yhtäältä oikeusperustan valinnan "perustuslailliseen merkitykseen", kun 
otetaan huomioon, että yhteisö ei ole yleisiä tavoitteita palveleva oikeusjärjestelmä, vaan sitä 
ohjaa toimivallan siirtämisen periaate. Toisaalta tuomioistuin näkee paljon vaivaa 
osoittaakseen ongelman tilanteissa, joissa ei ole olemassa oikeusperustaa, joka pystyy 
kattamaan yhteisön toiminnan (kun "riittävää toimivaltaa" ei ole), tai kun oikeusperustan 
muuttaminen johtaa lainsäädäntömenettelyn muuttumiseen. Mainio esimerkki on 
löydettävissä lausunnosta, jonka julkisasiamies Jacobs antoi asiassa C-314/99, Alankomaat vs. 
komissio2, jossa oikeusperustan muutos olisi merkinnyt sitä, että säädös olisi pitänyt antaa eri 
menettelyssä kuin siinä, jossa se alun perin annettiin.

Näin ollen, kuten parlamentin oikeudellinen yksikkö korosti myös asiassa British American 
Tobacco3, oikeusperustaan liittyvä virhe on enemmän kuin pelkkä muodollinen puute, kun se 
johtaa epäsäännönmukaisuuksiin säädöksen hyväksymismenettelyssä ja voi johtaa sen 
mitätöitymiseen, koska se sisältyy osana säädöksen asiasisältöön, jolloin siitä tulee laiton.

Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan oikeusperustan valinta ei ole subjektiivinen asia, vaan sen 

                                               
1Kok. 2001, s. I-9713.
Verkossa: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=d
ocnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint
&affclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomus
uel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
2 Kok. 2002, s. I-05521.
Verkossa: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte
3 Asia C-491/2001, The Queen v Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) 
Ltd and Imperial Tobacco Ltd. Kok. 2002, s. I-11453.
Verkossa:
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,132861:cs,&pos=3&pag
e=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checktexte=checkbox&visu=#texte
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"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 on riittävä 
oikeusperusta, vaikka kyseisellä säädöksellä pyritään toissijaisesti perustamissopimuksen 
erityisen artiklan mukaiseen tarkoitukseen4.

Jos kuitenkin katsotaan, että kahta tarkoitusta ei voida erottaa toisistaan eikä mikään ole 
toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen, voidaan käyttää useaa eri oikeusperustaa5.

Kaikesta tästä voidaan tehdä se yhteenveto, että tuomioistuin pitää parempana yhtä 
oikeusperustaa, paitsi tapauksissa, joissa säädöksellä on kaksi yhdenvertaista tavoitetta.

Tässä tapauksessa komission ehdottama oikeusperusta on Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 95 artikla6.

                                               
1 Asia 45/86, komissio vastaan neuvosto, Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta.
2 Asia C-300/89, komissio vastaan 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, Alankomaiden kuningaskunta v. Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto, 
Kok. 2001, s. I-07079, 27–28 kohta; asia C-491/01, British American Tobacco (Investments) ja Imperial 
Tobacco, Kok. 2002, s. I-11453, 93–94 kohta.
5 Asia C-165/87, komissio v. neuvosto, Kok. 1988, s. 5545, 11 kohta.
6 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.
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Komissio perustelee oikeusperustan valintaansa käsittelemällä yksityiskohtaisesti ehdotuksen 
yleisiä lainsäädännöllisiä näkökohtia. Se pyrkii luomaan rajatylittävää terveydenhoitoa varten 
yleisen lainsäädäntökehyksen, jonka muodostavat a) kaikkien EU:n 
terveydenhoitojärjestelmien yhteiset periaatteet , b) rajatylittävän terveydenhoidon erityiset 
puitteet, ja c) eurooppalaisen terveydenhoitoyhteistyön muodot. Loppuanalyysin mukaan 
"tavoitteena on luoda yleiset puitteet turvallisen, korkealaatuisen ja tehokkaan rajatylittävän 
terveydenhuollon tarjoamiselle Euroopan unionissa ja taata terveyspalvelujen vapaa 
liikkuvuus sekä terveyden suojelun korkea taso ottamalla kuitenkin täysimääräisesti huomioon 
jäsenvaltioiden vastuu terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämisestä ja tarjoamisesta".

Oikeusperustaan on esitetty lukuisia tarkistuksia. Nyt on tarkasteltava niitä.

Ensinnäkin on tutkittava 152 artiklaa, jota on esitetty joko yksinään tai muiden artikloiden 
yhteydessä.

a) 152 artikla yksinomaisena oikeusperustana1:

                                                                                                                                                  

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 
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. (alleviivaus lisätty)
1 152 artikla kuuluu seuraavasti:

1. Kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan ihmisten 
terveyden korkeatasoinen suojelu.

Kansallista politiikkaa täydentävä yhteisön toiminta suuntautuu kansanterveyden parantamiseen, ihmisten 
sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä ihmisten terveyttä vaarantavien tekijöiden torjuntaan. Kyseinen 
toiminta käsittää laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjunnan edistämällä niiden syiden, leviämisen ja 
ehkäisemisen tutkimusta sekä terveysvalistusta ja -kasvatusta.

Yhteisö täydentää huumausaineiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseen tähtäävää jäsenvaltioiden 
toimintaa, johon kuuluu tiedotus- ja ehkäisemistoimia.

2. Yhteisö edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tässä artiklassa tarkoitetuilla aloilla sekä tarvittaessa tukee 
niiden toimintaa.
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Vaikka tämä artikla koskee kansanterveyttä, sen perusteella annettavien säädösten 
soveltamisala on rajoitettu. Vaikka 1 kohdassa annetaan yhteisölle toimivalta 
"kansanterveyden parantamiseen, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä 
ihmisten terveyttä vaarantavien tekijöiden torjuntaan", tämä toimivalta on selvästi rajattu 
kansallisia politiikkoja täydentäväksi. Sitä rajataan edelleen seuraavasti: "Kyseinen toiminta 
käsittää laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjunnan edistämällä niiden syiden, 
leviämisen ja ehkäisemisen tutkimusta sekä terveysvalistusta ja -kasvatusta. Yhteisö täydentää 
huumausaineiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseen tähtäävää jäsenvaltioiden 
toimintaa, johon kuuluu tiedotus- ja ehkäisemistoimia." Perustamissopimuksen 152 artiklan 
2 kohdassa viitataan jäsenvaltioiden väliseen yhteistyöhön tällä alalla sekä tuetaan niiden 
toimia ja kansallisten politiikkojen ja ohjelmien koordinointia, kun taas 152 artiklan 
3 kohdassa käsitellään kolmansien maiden ja kansanterveyden alalla toimivaltaisten 
kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön edistämistä.

Ainoasta yhteispäätösmenettelyn mahdollistavasta lainsäädännöllisestä toimivallasta 
määrätään 152 artiklan 4 kohdassa, jonka mukaan mainitsemiemme tavoitteiden 
saavuttamiseksi voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joilla asetetaan ihmisestä peräisin oleville 
elimille ja aineille sekä verelle ja verituotteille korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset, 
eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualalla toimenpiteitä, joiden välittömänä tarkoituksena on 
kansanterveyden suojeleminen, ja edistämistoimia, joiden tarkoituksena on ihmisten 
terveyden suojelu ja parantaminen, jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden lakien ja asetusten 
yhdenmukaistamista. Lisäksi todetaan, että neuvosto voi antaa suosituksia.

                                                                                                                                                  

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.

3. Yhteisö ja jäsenvaltiot edistävät yhteistyötä kolmansien maiden sekä kansanterveyden alalla toimivaltaisten 
kansainvälisten järjestöjen kanssa.

4. Neuvosto myötävaikuttaa 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja 
alueiden komiteaa kuultuaan tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseen toteuttamalla:

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) poiketen siitä mitä 37 artiklassa määrätään, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualalla toimenpiteitä, joiden 
välittömänä tarkoituksena on kansanterveyden suojeleminen;

c) edistämistoimia, joiden tarkoituksena on ihmisten terveyden suojelu ja parantaminen, jotka eivät merkitse 
jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista. 

Neuvosto voi myös antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta suosituksia tässä artiklassa mainittujen 
tavoitteiden toteuttamiseksi.

5. Kansanterveyteen liittyvässä yhteisön toiminnassa otetaan täysimääräisesti huomioon terveyspalvelujen ja 
sairaanhoidon järjestämiseen ja tarjoamiseen liittyvät jäsenvaltioiden velvollisuudet. Erityisesti 4 kohdan a 
alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet eivät vaikuta elinten ja veren luovuttamista tai lääketieteellistä käyttöä 
koskeviin kansallisiin säännöksiin ja määräyksiin.
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Tyypillisiä viime vuosina hyväksyttyjä säädöksiä, joiden oikeusperustana on käytetty 
152 artiklaa, ovat olleet asetus muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden terveyssäännöistä (COD/2008/0110), asetus rehun markkinoille saattamisesta 
ja käytöstä (COD/2008/0050), direktiivi tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta 
omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa 
(COD/2007/012) ja asetus yhteisön menettelyjen vahvistamisesta eläinperäisissä 
elintarvikkeissa esiintyvien farmakologisesti vaikuttavien aineiden jäämien enimmäismäärien 
vahvistamiseksi (COD/2007/0064), vain muutamia mainitaksemme.

Potilaiden oikeuksia koskevan direktiiviehdotuksen tavoite liittyy rajatylittävän 
terveydenhoidon yleisen lainsäädäntökehyksen luomiseen, ja sillä on vähän tai ei lainkaan 
tekemistä ihmisten terveyden parantamisen, ihmisten sairauksien estämisen ja ihmisten 
terveyttä vaarantavien tekijöiden poistamisen kanssa, koska se liittyy siihen, miten 
rajatylittävä terveydenhoito olisi järjestettävä ja miten sen tulisi toimia. Siksi 152 artikla ei 
tule kyseeseen yksinomaisena oikeusperustana. Direktiiviehdotuksen tavoitteiden ja 
152 artiklan yhteensopimattomuutta korostaa edelleen se tosiseikka, että artiklassa pyritään 
kaikin keinoin sulkemaan pois jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistaminen, kun 
on kyse edistävistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ihmisten terveyden suojelu ja 
parantaminen, jotka ovat ainoat 152 artiklan näkökohdat, joilla on jonkinlainen, vaikkakin 
hyvin hatara yhteys yhteen komission ehdotuksen tavoitteista.

On kysyttävä, voisiko ympäristövaliokunnassa tapahtuva tarkistusten hyväksyminen muuttaa 
ehdotetun direktiivin painopisteitä niin, että se antaisi perusteet muuttaa oikeusperustaksi 
yksinomaan 152 artikla. Vaikka ei voida ennustaa, mitkä kyseisessä valiokunnassa esitetyistä 
yli 700 tarkistuksesta hyväksytään, ei ole luultavaa, että millään niistä olisi tällainen vaikutus.

Perustamissopimuksen 152 artikla voidaan siten sulkea pois yksinomaisena oikeusperustana.

b) Yhdistetyt oikeusperustat

95 artikla yhdessä 152 artiklan kanssa

Koska direktiiviehdotuksen ja 152 artiklassa annetun lainsäädännöllisen toimivallan välillä 
voidaan nähdä vain hatara yhteys, jos sitäkään (toiminta, joka "suuntautuu kansanterveyden 
parantamiseen, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä ihmisten terveyttä 
vaarantavien tekijöiden torjuntaan"), ei voida sanoa, että ehdotetun säädöksen kahta 
tarkoitusta ei voida erottaa toisistaan eikä mikään ole toiseen nähden toisarvoinen ja 
välillinen. On kuitenkin korostettava, että tämä analyysi perustuu komission ehdotukseen. 
Oikeusperustan täydentävä analyysi voi olla tarpeen, jos valiokunnan äänestyksessä 
hyväksyttävät tarkistukset merkittävällä tavalla muuttavat ehdotuksen tavoitetta ja sisältöä.

Siten on katsottava, että voidaan sulkea pois yhdistetty oikeusperusta, jonka muodostaa 
95 artikla yhdessä 152 artiklan kanssa.

152 artikla yhdessä 16 artiklan kanssa1

                                               
1 EY:n perustamissopimuksen 16 artiklan 5 kohta kuuluu seuraavasti:

16 artikla
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Perustamissopimuksen 16 artikla ei anna mitään toimivaltaa. Se on vain selittävä ja tulkitseva. 
Jos siis – kuten on jo väitetty – 152 artikla ei voi toimia oikeusperustana yksinään, 16 artiklan 
lisääminen ei pelasta sitä.

Siten voidaan sulkea pois yhdistetty oikeusperusta, joka koostuu 152 artiklasta yhdessä 
16 artiklan kanssa.

42, 152 ja 308 artikla

Mitä tulee 42 artiklaan1, on jo alkeellisen oikeuskäytännön mukaista, että oikeusperustan 
valinnan on perustuttava objektiivisiin tekijöihin, joita voidaan tarkastella tuomioistuimessa2, 
kuten kyseisen säädöksen tavoite ja sisältö3. Ratkaisevana tekijänä olisi lisäksi pidettävä 
säädöksen päätavoitetta4.

On ilmeistä, että ehdotuksen painopisteenä ei ole liikkuvien työntekijöiden sosiaaliturva, ja 
perusteluissa tehdään täysin selväksi, että siinä säädetty mekanismi on vaihtoehto 
järjestelmälle, josta säädetään liikkuvien työntekijöiden osalta asetuksessa N:o 1408/715.
Tämän direktiivin mukaista rajatylittävää terveydenhoitoa nauttivat potilaat saavat 
korvauksen kansallisesta terveydenhoitojärjestelmästä ja maksavat mahdollisen erotuksen 
itse. Vaikka liikkuvat työntekijät voivat saada etua direktiivillä perustettavasta järjestelmästä, 
sitä ei ole suunnattu heille, vaan sen soveltamisala on yleisempi ("potilas" määritellään 
4 artiklan f alakohdassa luonnolliseksi henkilöksi, "joka saa tai haluaa saada terveydenhuoltoa 
jossakin jäsenvaltiossa".

Kuten on osoitettu, 152 artikla ei tule kyseeseen oikeusperustana.

Mitä tulee 308 artiklaan6, tuomioistuin on todennut, että EY:n perustamissopimuksen 
308 artikla muodostaa asianmukaisen oikeusperustan vain silloin, kun mikään muu 

                                                                                                                                                  
Ottaen huomioon yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen tärkeän aseman unionin yhteisten arvojen 
joukossa ja niiden merkityksen sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä yhteisö ja jäsenvaltiot 
huolehtivat kukin toimivaltansa mukaisesti ja tämän sopimuksen soveltamisalalla siitä, että tällaiset palvelut 
toimivat sellaisin perustein ja edellytyksin, että ne voivat täyttää tehtävänsä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
73, 86 ja 87 artiklan soveltamista.
1 42 artikla
Neuvosto toteuttaa 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen komission ehdotuksesta sellaiset 
sosiaaliturvan alan toimenpiteet, jotka ovat tarpeen työntekijöiden vapaan liikkuvuuden toteuttamiseksi, 
erityisesti ottamalla käyttöön järjestelmän, joka turvaa siirtotyöläisille ja heidän huollettavilleen sen, että: 
a) kaudet, jotka eri maiden lainsäädännön mukaan otetaan huomioon oikeuden saamiseksi etuuteen ja sen 
säilyttämiseksi sekä etuuden määrän laskemiseksi, lasketaan yhteen;
b) etuudet maksetaan jäsenvaltioiden alueella asuville.
Neuvosto tekee ratkaisunsa kaikissa 251 artiklassa tarkoitetuissa menettelyissä yksimielisesti.
2 Asia 45/86, komissio vastaan neuvosto, Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta.
3 Asia C-300/89, komissio vastaan neuvosto, Kok. 1991, s. I-287, 10 kohta, ja asia C-42/97, Euroopan 
parlamentti vastaan neuvosto, Kok. 1999 s. I-869, 36 kohta.
4 Asia C-377/98, Alankomaat vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2001, s. I-7079, 27 kohta.
5 EYVL 149, 5.7.1971.
6 308 artikla
Jos jokin yhteisön toimi osoittautuu tarpeelliseksi yhteisön tavoitteen saavuttamiseksi yhteismarkkinoiden 
toiminnassa eikä tässä sopimuksessa ole määräyksiä tähän tarvittavista valtuuksista, neuvosto antaa aiheelliset 
säännökset yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan.
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perustamissopimuksen artikla ei anna yhteisölle sen tarvitsemaa toimivaltaa1. Ennen kuin 
tämä määräys valitaan oikeusperustaksi, yhteisön lainsäätäjän on siten varmistettava että ei 
ole olemassa muita perustamissopimuksen määräyksiä, jotka antavat tarvittavan toimivallan 
ehdotettua säädöstä varten. Tässä tapauksessa näin ei millään muotoa ole. Lisäksi olisi vaikea 
kuvitella tilannetta, jossa 308 artiklaa voitaisiin käyttää oikeusperustana yhdessä 
perustamissopimuksen muiden määräysten kanssa.

Lopuksi on huomattava, että kyseiset kolme oikeusperustaa (42, 152 ja 308 artikla) ovat 
yhteensopimattomia, koska niissä määrätään keskenään ristiriitaisista menettelyistä ja äänten 
enemmistöistä neuvostossa.

Siten on torjuttava ajatus yhdistetystä oikeusperustasta, jonka muodostavat 42, 152 ja 
308 artikla.

137 ja 152 artikla

Perustamissopimuksen 137 artiklaa2 on luettava yhdessä 136 artiklan kanssa, joka kuuluu 
seuraavasti:
                                               
1 Asia 45/86, komissio vastaan neuvosto, Kok. 1987, s. 1493, 13 kohta.
2 137 artikla
1. Edellä 136 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi yhteisö tukee ja täydentää jäsenvaltioiden 
toimintaa seuraavilla aloilla:

a) erityisesti työympäristön parantaminen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi;
b) työolot ja työehdot;
c) työntekijöiden sosiaaliturva ja sosiaalinen suojeleminen;
d) työtekijöiden suojelu työsopimuksen päättymisen yhteydessä;
e) tiedottaminen työntekijöille ja työntekijöiden kuuleminen;
f) työntekijöiden ja työnantajien edustaminen ja heidän etujensa kollektiivinen turvaaminen, mukaan lukien 
yhteistoiminta työpaikalla, jollei 5 kohdasta muuta johdu;
g) sellaisten kolmansien maiden kansalaisten palvelussuhteen ehdot, jotka oleskelevat laillisesti yhteisön 
alueella;
h) työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden integroiminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 150 artiklan 
määräyksiä;
i) miesten ja naisten välinen tasa-arvo asioissa, jotka koskevat heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla sekä 
heidän kohteluaan työssä;
j) sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen;
k) sosiaalisen suojelun järjestelmien nykyaikaistaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta c alakohdan 
soveltamista.

2. Tätä varten neuvosto voi:
a) toteuttaa toimenpiteitä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämiseksi aloittein, joilla pyritään parantamaan 
tiedon saantia, kehittämään tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, edistämään innovatiivisia lähestymistapoja 
ja arvioimaan kokemuksia ja jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista;
b) antaa 1 kohdan a–i alakohdassa tarkoitetuilla aloilla direktiivein säännöksiä vähimmäisvaatimuksista, jotka 
pannaan täytäntöön asteittain ottaen huomioon kunkin jäsenvaltion edellytykset ja kussakin jäsenvaltiossa 
voimassa oleva tekninen sääntely. Näissä direktiiveissä vältetään säätämästä sellaisia hallinnollisia, 
taloudellisia tai oikeudellisia rasituksia, jotka vaikeuttaisivat pienten tai keskisuurten yritysten perustamista 
taikka niiden kehittämistä.
Neuvosto tekee ratkaisunsa 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja
alueiden komiteaa kuultuaan, lukuun ottamatta tämän artiklan 1 kohdan c, d, f ja g alakohdassa tarkoitettuja 
aloja, joilla neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti komission ehdotuksesta sekä Euroopan parlamenttia ja 
mainittuja komiteoita kuultuaan. Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan päättää 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn soveltamisesta tämän artiklan 1 kohdan d, f ja 
g alakohtiin.
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"Yhteisön ja jäsenvaltioiden tavoitteena on, ottaen huomioon sosiaaliset perusoikeudet 
sellaisina kuin ne ovat Torinossa 18 päivänä lokakuuta 1961 allekirjoitetussa Euroopan 
sosiaalisessa peruskirjassa ja vuoden 1989 työntekijöiden sosiaalisia perusoikeuksia 
koskevassa yhteisön peruskirjassa, työllisyyden edistäminen, elin- ja työolojen kohentaminen 
siten, että olojen yhtenäistäminen olisi mahdollista niitä kohennettaessa, riittävä sosiaalinen 
suojeleminen, työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu, inhimillisten voimavarojen 
kehittäminen tarkoituksena saavuttaa korkea ja kestävä työllisyystaso, ja syrjäytymisen 
torjuminen.
Tätä varten yhteisö ja jäsenvaltiot panevat täytäntöön toimenpiteet, joissa otetaan huomioon 
kansallisten käytäntöjen erot, erityisesti sopimussuhteissa, sekä tarve säilyttää yhteisön 
talouden kilpailukyky.
Yhteisö ja jäsenvaltiot katsovat, että tällainen kehitys seuraa paitsi siitä yhteismarkkinoiden 
toiminnasta, joka edistää sosiaalisten järjestelmien yhdenmukaistamista, myös tässä 
sopimuksessa määrätyistä menettelyistä sekä lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 
lähentämisestä."

Kun otetaan huomioon, että ehdotettu direktiivi koskee "potilaiden oikeuksia" eikä potilaiden 
tarvitse olla työntekijöitä ("potilas" määritellään direktiiviehdotuksen 4 artiklan f alakohdassa 
luonnolliseksi henkilöksi, "joka saa tai haluaa saada terveydenhuoltoa jossakin 
jäsenvaltiossa") ja kun muistetaan, että johdanto-osan mukaan direktiiviehdotuksessa 
tarkoitetaan "seuraavia terveydenhuoltotapoja: – terveydenhuollon käyttö ulkomailla (eli 
potilas menee toisessa jäsenvaltiossa toimivan terveydenhuollon tarjoajan luo saadakseen 
hoitoa); tästä käytetään nimitystä 'potilaiden liikkuvuus' – valtioiden rajat ylittävä 
terveydenhuollon tarjonta (eli palvelun tarjoaminen yhden jäsenvaltion alueelta toisen 
jäsenvaltion alueelle); esimerkiksi etälääketieteen palvelut, etädiagnoosit ja -lääkemääräykset, 
etälaboratoriopalvelut – terveydenhuollon tarjoajan pysyvää läsnäoloa (eli terveydenhuollon 
tarjoajan sijoittautumista toiseen jäsenvaltioon) – henkilöiden tilapäistä läsnäoloa (eli 
terveydenhuollon ammattihenkilöiden liikkuvuus, esim. muuttaminen tilapäisesti potilaan 
jäsenvaltioon tarjoamaan palveluja)", siihen ei voida soveltaa 136 artiklaa, jonka aiheina ovat 
työllisyyden edistäminen, elin- ja työolojen kohentaminen siten, että olojen yhtenäistäminen 
olisi mahdollista niitä kohennettaessa, riittävä sosiaalinen suojeleminen, 
työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu, inhimillisten voimavarojen kehittäminen 
tarkoituksena saavuttaa korkea ja kestävä työllisyystaso, ja syrjäytymisen torjuminen.

                                                                                                                                                  

3. Jäsenvaltio voi antaa 2 kohdan soveltamiseksi annettujen direktiivien täytäntöönpanon 
työmarkkinaosapuolten tehtäväksi niiden yhteisestä pyynnöstä.
Tällöin jäsenvaltio varmistaa, että viimeistään sinä päivänä, jona direktiivit on saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä 249 artiklan mukaisesti, työmarkkinaosapuolet ovat toteuttaneet tarvittavat toimenpiteet 
sopimuksin, ja jäsenvaltio, jota asia koskee, on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta se voi milloin 
tahansa varmistaa kyseisessä direktiivissä asetettujen tulosten saavuttamisen.
4. Tämän artiklan nojalla annetut säännökset:
– eivät rajoita jäsenvaltioille tunnustettua oikeutta määritellä sosiaaliturvajärjestelmiensä perusperiaatteet, 
eivätkä ne saa vaikuttaa olennaisesti näiden järjestelmien rahoituksen tasapainoon,
– eivät voi estää jäsenvaltiota pitämästä voimassa tai toteuttamasta tiukempia suojatoimenpiteitä, jos ne ovat 
sopusoinnussa tämän sopimuksen kanssa.

5. Tämän artiklan määräyksiä ei sovelleta palkkoihin, järjestäytymisoikeuteen, lakko-oikeuteen eikä oikeuteen 
määrätä työsulusta.
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Koska 152 artikla on jo torjuttu oikeusperustana, sitä ei voida käyttää yhdessä 137 artiklan 
kanssa, joka ei itsekään ole sopiva direktiivin oikeusperustaksi.
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Päätelmät

Ainoa mahdollinen oikeusperusta on 95 artikla yksinään. On kuitenkin korostettava, että tämä 
analyysi perustuu komission ehdotukseen. Oikeusperustan täydentävä analyysi voi olla 
tarpeen, jos valiokunnan äänestyksessä hyväksyttävät tarkistukset merkittävällä tavalla 
muuttavat ehdotuksen tavoitetta ja sisältöä.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 12. helmikuuta 2009 äänin 
8 puolesta, 5 vastaan ja 1 tyhjä1 suosittaa että direktiiviehdotuksen olisi perustuttava 
perustamissopimuksen 95 artiklaan.

Kunnioittavasti

Giuseppe Gargani

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Alin Lucian Antochi (puheenjohtaja / 
puheenjohtajana), Rainer Wieland (varapuheenjohtaja) Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(varapuheenjohtaja), Francesco Enrico Speroni (varapuheenjohtaja), Monica Frassoni (valmistelija), Sharon 
Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios 
Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.


