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Pyysitte 11. marraskuuta 2010 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokuntaa arvioimaan, onko Euratomin 
perustamissopimuksen 31 artikla asianmukainen oikeusperusta edellä mainitulle komission 
ehdotukselle vai olisiko tarkoituksenmukaisempaa valita oikeusperustaksi SEUT:n 
168 artiklan 4 kohdan b alakohta.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 22. marraskuuta 2010

I.– Taustaa

Komissio hyväksyi ehdotuksen uudelleen laadituksi neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ja 
rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun 
säteilytilan jälkeen (jäljempänä "ehdotus") 27. huhtikuuta 2010 ja toimitti sen parlamentille 
kuulemismenettelyn mukaisesti. Oikeudellisten asioiden valiokunta käsitteli ehdotusta 
työjärjestyksen 87 artiklan (uudelleenlaadinta) mukaisesti ja antoi 23. kesäkuuta 2010 
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle (ITRE) suosituksen, jonka mukaan tämän oli 
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ryhdyttävä käsittelemään ehdotuksen sisältöä. Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 
selvittää parhaillaan ehdotuksen sisältöä ja esittelijä Ivo Belet on jättänyt mietintöluonnoksen 
(jäljempänä "mietintöluonnos").

ITRE-valiokunnan puheenjohtaja pyysi 11. marraskuuta päivätyllä kirjeellä oikeudellisten 
asioiden valiokunnan mielipidettä ehdotuksen oikeusperustan valinnasta sen jälkeen, kun 
oikeusperustan muuttamiseen tähtäävät tarkistukset oli jätetty tässä valiokunnassa.

II – Oikeusperusta

1. Komission ehdotuksen oikeusperusta

Ehdotus perustuu Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklaan (toisen osaston III luku: 
Terveyden suojelu), joka kuuluu seuraavasti:

"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."

Artiklassa 31 mainitut "perusnormit" määritellään Euratomin perustamissopimuksen
31 artiklassa, joka kuuluu seuraavasti:

"30 artikla
"Yhteisössä vahvistetaan perusnormit väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi 
ionisoivansäteilyn aiheuttamilta vaaroilta.
Ilmaisulla "perusnormit" tarkoitetaan:
a) riittävän turvallisuuden kannalta suurimpia sallittuja annoksia;
b) suurimpia sallittuja säteilyaltistus- ja kontaminaatioasteita;
c) työntekijöiden terveydentilan tarkkailua koskevia pääperiaatteita."

Euratomin perustamissopimuksen 32 artiklassa määrätään seuraavaa:

"32 artikla
Perusnormeja voidaan tarkistaa tai täydentää 31 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti 
komission tai jäsenvaltion pyynnöstä.

Komission on tutkittava jokainen tällainen jäsenvaltion pyyntö."
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2. Oikeusperustaan ehdotetut muutokset

Kuten ITRE-valiokunnan puheenjohtaja huomautti kirjeessään, esittelijä Ivo Belet pyrkii 
muuttamaan ehdotuksen oikeusperustaa korvaamalla sen viittauksella Euroopan unionin 
toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) ja erityisesti sen 168 artiklan 4 kohdan 
b alakohtaan, joka kuuluu seuraavasti:

"168 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 152 artikla)

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:
(...)
b) eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualalla toimenpiteitä, joiden välittömänä tarkoituksena on 
kansanterveyden suojeleminen;
(...)"

Esitetyn tarkistuksen perustelussa esittelijä esittää, että 168 artikla 4 kohdan b alakohta 
"mahdollistaa toimenpiteiden toteuttamisen kasvinsuojelualalla. Asetuksen tavoitteena on 
asettaa elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot 
ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen, kun taas Euratomin perustamissopimuksen 
31 artiklaan perustuvassa neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom keskitytään ihmisryhmiin, 
jotka saattavat altistua radioaktiiviselle säteilylle. Koska asetuksen päätavoite on 
kansanterveyden suojelu, josta määrätään SEUT-sopimuksen 168 artiklassa, ei ole paikallaan 
viitata Euratomin perustamissopimukseen."

On syytä huomauttaa, että 168 artiklan ottaminen oikeusperustaksi edellyttäisi siirtymistä 
kuulemismenettelystä tavalliseen lainsäätämisjärjestykseen siten, että parlamentti osallistuu 
siihen täysimääräisesti. 

III – Selvitys

Tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan "toimen oikeusperustan valinnan on perustuttava 
objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja 
joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö"1. Toimen tavoitteen ja sisällön on näin 
ollen niin ikään oltava oikeusperustan soveltamisalan mukaisia.

                                               
1 Katso Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-411/06 komissio v. parlamentti ja neuvosto antama 
äskettäinen tuomio (tuomio annettu 8. syyskuuta 2009), ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa. 
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Euratomin perustamissopimukseen sisältyy määräyksiä, joiden mukaan yhteisöllä on oikeus 
säädellä jäsenvaltioiden ydinvoiman käyttöä erityisesti ydinmateriaalivalvonnan ja terveyden 
suojelun osalta. Euratomin perustamissopimuksen 2 artiklan b alakohdan mukaan yhteisö 
"laatii yhtenäiset turvallisuusmääräykset väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi 
sekä huolehtii niiden noudattamisesta". Terveyden suojelua koskevassa kyseisen 
perustamissopimuksen toisen osaston III luvussa on määräyksiä perusnormeista, jotka 
koskevat suojelemista ionisoivalta säteilyltä.

Ehdotetussa asetuksessa määritellään menettely sellaisten elintarvikkeiden ja rehujen 
radioaktiivisen saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamiseksi, joita voidaan saattaa 
markkinoille sellaisen ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen, josta saattaa aiheutua 
tai joka on aiheuttanut elintarvikkeiden ja rehujen merkittävän saastumisen1. Liitteissä I ja III 
puolestaan käsitellään elintarvikkeiden ja rehujen saastumisen sallittuja enimmäistasoja. Se on 
hyväksyttävä Euratom-asetuksena.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on jo käsitellyt aikaisemmassa yhteydessä oikeusperustan 
valintaa neuvoston asetukseen (EY) N:o 3954/87, joka on tämän uudelleenlaadintaa koskevan 
ehdotuksen aiheena, ja katsoi, että "asetuksen (ETY) N:o 3954/87 päämääränä oli laatia 
Euratomin perustamissopimuksen 2 artiklan b alakohdassa määrätyt yhtenäiset 
turvallisuusmääräykset väestön ja työntekijöiden terveyden suojelemiseksi. Asetuksessa 
vahvistetaan elintarvikkeiden ja rehujen sallitut radioaktiivisen saastumisen enimmäistasot ja 
asetetaan komissiolle velvollisuus ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilan sattuessa ja 
olosuhteiden niin vaatiessa antaa asetus, jolla sallitut enimmäistasot otetaan käyttöön. Koska 
asetuksen tavoitteena oli väestön suojaaminen niiltä vaaroilta, joita radioaktiivisesti saastuneet 
elintarvikkeet ja rehut aiheuttavat, se oli mahdollista antaa Euratomin perustamissopimuksen 
31 artiklan perusteella."2 Tässä tapauksessa Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta pyydettiin 
päättämään, olisiko soveltuvin oikeusperusta ETY:n perustamissopimuksen 100 artiklan 
a kohta3, johon tuomioistuin vastasi, että "siitä, että asetuksessa tämän lisäksi kielletään 
saattamasta markkinoille sellaisia elintarvikkeita tai rehuja, joiden saastuminen ylittää sallitut 
enimmäistasot, ei seuraa, että asetuksen oikeudelliseksi perustaksi olisi pitänyt ottaa myös 
ETY:n perustamissopimuksen 100 a artikla. Koska myyntikielto on ainoastaan yksi edellytys, 
jolla pyritään varmistamaan sallittujen enimmäistasojen täytäntöönpanon tehokkuus, 
asetuksella pyritään vasta sen muiden vaikutusten ohella yhdenmukaistamaan tavaroiden 
vapaan liikkuvuuden edellytykset yhteisössä ja välttämään se, että jäsenvaltiot toteuttaisivat 
asiaa koskevia yksipuolisia toimenpiteitä." Yhteisöjen tuomioistuin totesi myös, että "on 
päinvastoin todettava, että edellä mainituissa artikloissa pyritään varmistamaan väestön 
terveyden yhtäläinen ja tehokas turvaaminen ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta 
säteilyn lähteestä ja säteilylle altistuneista ihmisryhmistä riippumatta".

                                               
1 Ehdotuksen 1 artiklan 1 kohta.
2 C-70/88 Euroopan parlamentti v. neuvosto, Kok. 1991, s. I-4529. 
3 Lainsäädäntömenettelyn lähentäminen sisämarkkinoilla (nykyinen SEUT:n 114 artikla).
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Tuomioistuin viittasi myöhemmin tähän tuomioon asiassa C-29/99, komissio v. neuvosto, 
antamassaan tuomiossa1 korostaakseen, että "yhteisöjen tuomioistuin kieltäytyi hyväksymästä 
parlamentin esittämää suppeaa tulkintaa Euratomin perustamissopimuksen 30 artiklasta ja sitä 
seuraavista artikloista. Tuomioistuin katsoi, että näiden artiklojen tavoitteena on varmistaa 
väestön terveyden yhtäläinen ja tehokas turvaaminen ionisoivan säteilyn aiheuttamilta 
vaaroilta "säteilyn lähteestä riippumatta". 

Tuomioistuin myös korosti, että "tulkinta on suoritettava Euratomin perustamissopimuksen 
johdanto-osassa lausutun tavoitteen valossa, joka on "saada aikaan sellaiset 
turvallisuusolosuhteet, että väestön elämää ja terveyttä vaarantavat tekijät poistuvat"2. 

On ilmeistä, että Euratomin perustamissopimuksen 30 artikla ja sitä seuraavat artiklat 
tarjoavat itsenäisen oikeusperustan sellaisten perusnormien käyttöönottamiseksi, joiden 
tavoitteena on väestön terveyden (kansanterveyden) turvaaminen ionisoivan säteilyn 
aiheuttamilta vaaroilta, ja mahdollisuuden saastumisen sallittujen enimmäistasojen 
hyväksymiseen.

SEUT:n 168 artikla koskee kansanterveyttä ja siinä edellytetään, että kaikkien unionin 
politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa on varmistettava ihmisten 
terveyden korkeatasoinen suojelu. Tämän perusteella voidaan siis katsoa, että sitä olisi 
käytettävä oikeusperustana kyseessä olevien toimien hyväksymiselle. Parlamentin 
oikeudellinen yksikkö esittää 18. marraskuuta 2010 päivätyssä muistiossa useita tätä koskevia 
argumentteja ennen kuin se lopulta päätyy SEUT:n 168 artiklan 4 kohdan b alakohtaa 
puoltavaan johtopäätökseen.

Ensinnäkin tuomioistuin hylkäsi aiemmat vaatimukset sisämarkkinoita koskevasta 
oikeusperustasta ja vahvisti, että vaikka Euratomin perustamissopimuksen 31 artikla on ainoa 
pätevä oikeusperusta, se ei sulje pois uutta tarkastelutapaa tuomioistuimen taholta. Esittelijän 
esittämässä tarkistuksessa mainittua oikeusperustaa ei vielä ollut asiaa C-70/88 ratkaistaessa, 
sillä SEUT:n 168 artiklan 4 kohdan b alakohta otettiin käyttöön vasta Maastrichtin 
sopimuksen yhteydessä vuonna 19923. 

Toiseksi on muistettava, että viittaus ydinonnettomuuteen tai muuhun säteilytilaan ei suoraan 
merkitse, että oikeusperustan on nojattava Euratomin perustamissopimuksen artikloihin. Näin 
ollen tuomioistuin määräsi asiassa C-62/884 asetuksen N:o 3955/875 osalta että 113 artiklaan 
(nykyinen SEUT:n 207 artikla) käyttämistä kiistanalaisen asetuksen oikeusperustana ei voida 
sulkea pois sillä perusteella, että Euratomin perustamissopimuksen 30 artiklassa ja sitä 
seuraavissa artikloissa määrätään perusnormeista väestön terveyden suojelemiseksi 
ionisoivansäteilyn aiheuttamilta vaaroilta. Euratomin perustamissopimuksen toiseen osastoon 

                                               
1 Asia C-29/99, komissio v. neuvosto, Kok. 2002, s. I-11282, 80 kohta.
2 Idem, 75 kohta.
3 Tuohon aikaan se oli EY:n perustamissopimuksen 129 artiklan 4 kohdan b alakohta, jota muutettiin 
Amsterdamin sopimuksella ja joka numeroitiin uudestaan 152 artiklan 4 kohdan b kohdaksi. 
4 Asia C-62/88, Kreikka v, neuvosto, Kok. s. I-1527, 16–18 kohdat.
5 Neuvoston asetus (ETY) N:o 3955/87, annettu 22 päivänä joulukuuta 1987, kolmansista maista peräisin olevien 
maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen, EYVL L 146, 
30.12.1987, s. 14.
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"Määräykset ydinenergia-alan kehityksen edistämisestä" kuuluvan luvun "Terveyden suojelu" 
määräyksillä on tarkoitus suojella kansanterveyttä ydinalalla. Niitä ei ole tarkoitettu yhteisön 
ja yhteisön ulkopuolisten maiden välisen kaupan sääntelyyn.

Kolmanneksi ehdotuksen johdanto-osan 5 kappaleessa viitataan useampiin toimenpiteisiin, 
joita "on toteutettu sen varmistamiseksi, että tiettyjä maataloustuotteita tuodaan unioniin 
ainoastaan yhteisten yksityiskohtaisten terveyden suojelua koskevien sääntöjen mukaisesti". 
Mainitut toimenpiteet koskevat neuvoston asetuksia (ETY) N:o 1707/861, 
(ETY) N:o 3020/862 ja (ETY) N:o 3955/87. Näiden säädösten perusteella voidaan vahvistaa, 
että oikeudellinen vastaus ydinonnettomuuteen ei välttämättä edellytä Euratomin 
perustamissopimukseen perustuvaa määräystä. 

SEUT:n 168 artiklan 4 kohdan b alakohta voisi siis tarjota riittävän oikeusperustan 
ehdotukselle. Tässä artiklassa edellytetään, että sen perusteella hyväksyttyjen toimenpiteiden 
"välittömänä tarkoituksena on kansanterveyden suojeleminen", mikä pitää paikkansa tämän 
ehdotuksen osalta, jossa "vahvistetaan elintarvikkeiden ja rehujen sallitut (...) saastumisen 
enimmäistasot"3. Tätä näkemystä tukee myös 6 artikla, jonka mukaan markkinoille voidaan 
asettaa vain sellaisia elintarvikkeita tai rehuja, joiden saastuminen ei ylitä asetuksessa 
vahvistettuja sallittuja enimmäistasoja. Ehdotuksen 1 artiklan 2 kohdassa vahvistettu 
elintarvikkeiden ja rehujen määritelmä ("tuotteita, jotka on tarkoitettu suoraan tai 
muuntamisen jälkeen ihmisravinnoksi" ja 'rehuilla' tuotteita, jotka on tarkoitettu ainoastaan 
eläinten ravinnoksi") korostaa ehdotuksen tarkoitus. Seuraavassa on luettelo SEUT:n 
168 artiklan 4 kohdan b alakohdan nojalla annetuista säädöksistä: 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) 
N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus)4,

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12 päivänä 
tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista5,

 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, annettu 
23. helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä 
elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY 
muuttamisesta6,

                                               
1 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1707/86, annettu 30 päivänä toukokuuta 1986, kolmansista maista peräisin 
olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen, EYVL L 14, 
31.5.1986, s. 88. Asetuksessa viitataan ETY: n perustamissopimukseen mutta ei kuitenkaan mihinkään sen 
nimenomaiseen artiklaan. 
2 Neuvoston asetus (ETY) N:o 1707/86, annettu 30 päivänä syyskuuta 1987, kolmansista maista peräisin olevien 
maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen, EYVL L 280, 
1.10.1986, s. 79. Asetuksessa viitataan ETY: n perustamissopimukseen mutta ei kuitenkaan mihinkään sen 
nimenomaiseen artiklaan. 
3 Katso yhdistetyt asiat C-453/03, C-11/04, C-12/04 ja C-194/04 ABNA ja muut Kok. 2005, s. I-10423.
4 EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1.
5 EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1.
6 EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1. 
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 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä 
huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen 
valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä1..

Näin ollen voidaan katsoa, että ehdotus on kasvinsuojelu- ja/tai eläinlääkintäalaan kuuluva 
toimenpide, jonka välittömänä tarkoituksena on kansanterveyden suojeleminen. 

IV – Päätelmä ja suositus

Tuomioistuin piti Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklaa uudelleenlaadittavalle 
asetukselle soveltuvana oikeusperustana SEUT:n 168 artiklan käyttöönottoa vuonna 1992. 
Edellä esitetyn selvityksen perusteella on kuitenkin todettava, että tämä ei ole riittävän 
painava argumentti, jotta 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan (tätä kansanterveyttä koskevaa 
artiklaa ei ollut tuolloin) käyttö oikeusperustana voitaisiin sulkea pois.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 22. marraskuuta 2010 yksimielisesti2
suosittaa, että ehdotus perustetaan SEUT:n 168 artiklan 4 kohdan b alakohtaan.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 EUVL L 139m, 30.4.2004, s. 206.
2 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Luigi 
Berlinguer (varapuheenjohtaja), Raffaele Baldassarre (varapuheenjohtaja), Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), 
Sebastian Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), Eva Lichtenberger (esittelijä), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico 
Speroni, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia Wikström and Tadeusz Zwiefka.


