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Pyysitte 11. joulukuuta 2012 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 37 artiklan mukaisesti 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa harkitsemaan oikeusperustan mahdollista lisäämistä edellä 
mainittuun lainsäädäntöehdotukseen.

Komission ehdottama oikeusperusta on Euroopan atomienergiayhteisön 
perustamissopimuksen (jäljempänä ”Euratom-sopimus”) 203 artikla eli niin sanottu 
joustavuuslauseke, jota käytetään vain silloin, kun jokin yhteisön toimi on tarpeellinen 
yhteisön tavoitteen saavuttamiseksi eikä Euratom-sopimuksessa ole määräyksiä tähän 
tarvittavista valtuuksista.

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausuntoluonnoksessa esitetyillä tarkistuksilla 
pyrittiin lisäämään oikeusperustaan vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteenä oleva, Ignalinan 
ydinvoimalaitoksesta Liettuassa tehty pöytäkirja N:o 4. Pöytäkirjassa viitataan vuoden 2003 
liittymisasiakirjan 56 artiklaan yhteisön avustustoimien hyväksymiseksi Ignalinan 
ydinvoimalan käytöstä poistamiseksi.

Kysytte kirjeessänne, olisiko asianmukaista muuttaa ehdotuksen oikeusperustaa sen tavoitteen 
ja sisällön perusteella.
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I – Taustaa

Liittymisneuvotteluissa Bulgaria, Liettua ja Slovakia sitoutuivat sulkemaan joitakin 
ydinreaktoreita, ja vastalahjaksi EU sitoutui tarjoamaan rahoitustukea reaktoreiden käytöstä 
poistamiseen. Kyseessä ovat Kozloduy-, Ignalina- ja Bohunice-ohjelmat. Kyseisten kolmen 
jäsenvaltion vuonna 2011 toimittamien arvioiden mukaan EU:n jo antaman rahoitustuen 
lisäksi tarvitaan vielä huomattavasti lisätukea voimaloiden käytöstä poistamisen 
viimeistelemiseksi turvallisesti.

Tämän vuoksi ehdotuksessa on ennakoitu unionin taloudellisen tuen lisäys ja kumottu ne 
kolme asetusta, joilla kyseiset kolme eri tukiohjelmaa oli perustettu. Tuen myöntämistä 
jatketaan vuosiksi 2014–2020 yhdellä ohjelmalla.

II – Asiaa koskevat Euratom-sopimuksen artiklat

Euratom-sopimuksen seuraava artikla esitetään komission ehdotuksessa oikeusperustana:

203 artikla
Jos jokin yhteisön toimi osoittautuu tarpeelliseksi yhteisön tavoitteen 
saavuttamiseksi eikä tässä sopimuksessa ole määräyksiä tähän tarvittavista 
valtuuksista, neuvosto antaa aiheelliset säännökset yksimielisesti komission 
ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan.

Ignalinan ydinvoimalaitoksesta Liettuassa tehty vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirja 
N:o 4, jota ehdotetaan lisättäväksi oikeusperustaan, sisältää seuraavan olennaisen tärkeän 
artiklan (tärkeimmät osat alleviivattu):

3 artikla
1. Unioni myöntää, että Ignalinan ydinvoimalaitoksen käytöstä poistaminen on 
pitkän ajan työ ja on Liettualle poikkeuksellisen painava taloudellinen taakka, 
joka ei ole suhteessa maan kokoon eikä sen taloudelliseen voimaan, ja siksi 
unioni solidaarisuudesta Liettuaa kohtaan antaa asianmukaista yhteisön 
lisätukea ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamiseen myös vuoden 2006 jälkeen.

2. Ignalina-ohjelma jatkuu tätä varten keskeytyksettä vuoden 2006 jälkeen. 
Jatkettua Ignalina-ohjelmaa koskevista täytäntöönpanosäännöksistä päätetään 
liittymisasiakirjan 56 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti, ja ne tulevat 
voimaan viimeistään nykyisten rahoitusnäkymien päättymispäivänä.

3. [...]

4. Jatketun Ignalina-ohjelman mukaisten keskimääräisten kokonaismäärärahojen 
on oltava tarkoituksenmukaiset seuraavien rahoitusnäkymien
voimassaolokautena. Kyseisten varojen ohjelmointi perustuu todellisiin 
maksutarpeisiin ja vastaanottokapasiteettiin.
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Vuoden 2003 liittymisasiakirjan 56 artikla kuuluu seuraavasti:

56 artikla
Jollei toisin määrätä, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission 
ehdotuksesta tämän asiakirjan 20, 21 ja 22 artiklassa tarkoitettuihin liitteisiin II, 
III ja IV sisältyvien määräysten täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä.

III – Ehdotetut oikeusperustat

Euratom-sopimuksen 203 artiklaa voidaan käyttää vain, jos Euratomin toimi osoittautuu 
tarpeelliseksi jonkin sen tavoitteen saavuttamiseksi eikä Euratom-sopimuksessa ole 
määräyksiä tähän tarvittavista valtuuksista. Neuvosto toimii yksimielisesti ja parlamenttia 
kuullaan.

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 4 määrätään, että jatkettua Ignalina-
ohjelmaa koskevista täytäntöönpanosäännöksistä päätetään liittymisasiakirjan 56 artiklassa 
määrätyn menettelyn mukaisesti. Kyseisen menettelyn mukaisesti neuvosto tekee ratkaisunsa 
määräenemmistöllä, eikä parlamentilla ole minkäänlaista roolia.

IV – Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö

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 kahteen eri tarkoitukseen tai onko siinä kaksi eri osatekijää, joista 

toista voidaan pitää pääasiallisena tai määräävänä tarkoituksena tai osatekijänä ja toista 
toisarvoisena, tai

2. voidaanko osoittaa, että toimella on samanaikaisesti useampia tavoitteita tai useampia 
tekijöitä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden 
toisarvoinen ja välillinen.

Tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisessä tapauksessa säädöksen on 
perustuttava yhteen ainoaan oikeusperustaan, nimittäin siihen, jota pääasiallinen tai määräävä 
tarkoitus tai osatekijä edellyttää. Toisessa tapauksessa taas säädöksen on perustuttava 
tavoitteiden mukaisesti eri oikeusperustoihin.2

                                               
1 Asia C-45/86, komissio vastaan neuvosto (yleinen tullietuusjärjestelmä) [1987] Kok. 1439, 5 kohta; asia 
C-440/05, komissio vastaan neuvosto [2007] Kok. I-9097; asia C-411/05, komissio vastaan parlamentti ja 
neuvosto [2009] Kok. I-7585.
2 Ks. edellä mainittu asia C-411/06, 46 ja 47 kohta.
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V. Asetusehdotuksen tarkoitus ja sisältö

Ehdotuksen tavoitteena on sen 1 ja 2 artiklan mukaisesti perustaa vuosiksi 2014–2020 
ydinvoimaloiden käytöstäpoiston avustusohjelma, jossa vahvistetaan säännöt Kozloduyn, 
Ignalinan ja Bohunicen ydinvoimalaitosten käytöstä poistamiseen liittyville toimenpiteille 
annettavalle unionin taloudelliselle tuelle, jolla autetaan asianomaisia jäsenvaltioita 
saavuttamaan käytöstä poistamisen peruuttamaton vaihe ja säilytetään samalla 
mahdollisimman korkea turvallisuustaso. Kunkin ohjelman osalta määritellään myös tekniset 
tavoitteet.

Ehdotuksen 3 artikla sisältää erityissäännökset kyseisten kolmen ohjelman määrärahoista, ja 
4 artiklassa säädetään ennakkoehdoista, jotka on täytettävä taloudellisen tuen saamiseksi. 
5 artiklassa säädetään täytäntöönpanomuodoista, joita on sovellettava varainhoitoasetuksen 
mukaisesti, ja 6 artiklassa edellytetään, että komissio hyväksyy vuotuisen toimintaohjelman ja 
yksityiskohtaiset täytäntöönpanomenettelyt. Ehdotuksen 7 artikla sisältää säännökset EU:n 
taloudellisten etujen suojaamisesta, ja 8–12 artikla sisältävät loppusäännökset arvioinnista, 
komiteamenettelystä, siirtymäsäännöksistä, edellisiä ohjelmia koskevien säädösten 
kumoamisesta sekä voimaantulosta.

Ehdotuksen tärkein tavoite on siis korvata nykyisiä, vuoden 2013 lopussa päättyviä ohjelmia 
koskevat kolme säädöstä yhdellä yhteisellä säädöksellä ajanjaksoksi 2014–2020, joka vastaa 
tulevaa monivuotista rahoituskehystä.

VI. Institutionaaliset taustatekijät

Ignalina-ohjelmaa koskeva säädös hyväksyttiin vuoden 2003 liittymisasiakirjan1 pöytäkirjan 
N:o 4 ja 56 artiklan nojalla, ja sen mukaan taloudellista tukea on saatavilla ainakin vuoteen 
2013 asti. Kahta muuta ohjelmaa koskevat säädökset perustuivat Euratom-sopimuksen 
203 artiklaan, koska vuoden 2003 liittymisasiakirjan nojalla määrättiin taloudellista tukea 
Slovakialle vain vuoteen 2006 asti ja Bulgarialle vuoden 2005 liittymisasiakirjan2 nojalla vain 
vuoteen 2009 asti.

Tämän vuoksi neuvosto ehdottaa, että ehdotus jaetaan kahteen välineeseen: toinen Ignalina-
ohjelmaa varten ja toinen kahta muuta ohjelmaa varten säilyttäen erilliset oikeusperustat, joita 
käytettiin nykyisten ohjelmien säädöksissä.3 Tämä ehdotus perustuu neuvoston oikeudellisen 
yksikön lausuntoon4, jossa se osoittaa, että vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirja N:o 4 ja 
56 artikla on säilytettävä vuoden 2013 jälkeisen Ignalina-ohjelman oikeusperustana, koska 
pöytäkirjassa N:o 4 olevan 3 artiklan sanamuoto ja logiikka eivät rajoita ohjelman kestoa 
tiettyyn ajanjaksoon. Neuvoston mukaan on siis olemassa oikeusperusta, jonka nojalla EU voi 
tarjota taloudellista tukea Ignalina-ohjelmalle, ja näin ollen tämä sulkee pois Euratom-
sopimuksen 203 artiklan joustavuuslausekkeen.

                                               
1 Neuvoston asetus (EY) N:o 1990/2006 (EUVL L 411, 30.12.2006, s. 10).
2 Neuvoston asetus (Euratom) N:o 549/2007 (EUVL L 131, 23.5.2007, s. 1) ja neuvoston asetus (Euratom) N:o 
647/2010 (EUVL L 189, 22.7.2010, s. 9).
3 Ks. 26.7.2012 päivätty neuvoston pääsihteerin kirje puhemies Schulzille.
4 Ks. neuvoston asiakirja 9526/12.



AL\927870FI.doc 5/6 PE506.048v01-00

FI

On myös pantava merkille, että vaikka parlamenttia ei tarvitsisi kuulla neuvoston Ignalina-
ohjelmalle ehdottaman oikeusperustan nojalla, neuvosto on säilyttänyt kuulemisen 
vapaaehtoisesti, ja parlamenttia siis kuullaan molemmista ehdotetuista säädöksistä.

Komissio, jota parlamentin oikeudellinen yksikkö1 tukee, ei kuitenkaan ole neuvoston kanssa 
samaa mieltä ja toteaa, että pöytäkirja N:o 4 kattaa vain ajanjakson nykyisten 
rahoitusnäkymien loppuun asti eli vuoden 2013 loppuun, ja siksi se katsoo, että Euratom-
sopimuksen 203 artiklan on oltava vuoden 2013 jälkeen kaikkien kolmen ohjelman 
oikeusperustana.

VII – Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen

Kaikilla kolmella ohjelmalla on sama tavoite: vahvistaa säännöt ydinvoimalaitosten 
lopulliseen sulkemiseen tarkoitetun tuen täytäntöönpanosta. Näin ollen ei voida sanoa, että 
ehdotuksella pyrittäisiin kahteen eri tarkoitukseen tai että siinä olisi kaksi eri osatekijää, joista 
toinen olisi pääasiallinen, mikä edellyttäisi yhtä ainoaa oikeusperustaa. Koska ehdotuksessa 
pyritään yhdistämään yhdeksi ohjelmaksi kolme ohjelmaa kolmesta eri säädöksestä, sillä on 
sen sijaan useita toisiinsa erottamattomasti liittyviä osatekijöitä, mikä antaa aiheen yhteiseen 
oikeusperustaan.

Tässä tapauksessa asianmukaisen oikeusperustan valinta riippuu lopulta siitä, katsotaanko, 
että potentiaalisesti pöytäkirjan N:o 4 mukaisen taloudellisen tuen antamiselle ei ole aikarajaa 
vai että taloudellista tukea ei voida antaa vuoden 2013 jälkeen. Jälkimmäisessä tapauksessa 
Euratom-sopimuksessa ei olisi määräyksiä tarvittavista valtuuksista, minkä vuoksi olisi siis 
käytettävä 203 artiklaa oikeusperustana kaikille kolmelle ohjelmalle.

Ottaen huomioon, että pöytäkirjaan N:o 4 ei sisälly tiettyä taloudellisen tuen päättymisen 
päivämäärää, toisin kuin oli asia Slovakian ja Bulgarian voimaloiden kohdalla, vaan sen 
3 artiklan 2 kohdassa todetaan, että ohjelma ”jatkuu tätä varten keskeytyksettä vuoden 2006 
jälkeen”, ja koska sen 4 artiklassa puhutaan ”seuraavista rahoitusnäkymistä” (monikossa), on 
vaikea tehdä sellainen johtopäätös, että pöytäkirjan oli tarkoitus olla ajallisesti rajattu. Tätä 
taustaa vasten todennäköisempää on, että pöytäkirjan tarkoituksena oli mahdollistaa 
taloudellisen tuen antaminen niin kauan kuin se on tarpeen ydinvoimalaitoksen käytöstä 
poistamiseksi turvallisesti.

Pöytäkirjaa N:o 4 ei siis ole rajattu ajallisesti, ja sitä voidaan käyttää oikeusperustana 
neuvoston päätökselle jatkaa Ignalina-ohjelmaa. Koska liittymisasiakirjojen oikeusperustat 
kyseisten kahden muun ohjelman osalta ovat rauenneet, neuvoston on joka tapauksessa 
päätettävä niiden jatkamisesta Euratom-sopimuksen 203 artiklan nojalla.

Nämä kaksi oikeusperustaa eivät kuitenkaan missään tapauksessa ole yhteensopivia, sillä 
Euratom-sopimuksen 203 artiklassa määrätään neuvoston yksimielisyydestä, kun taas 
vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 4 ja 56 artiklassa määrätään neuvoston 
päätösten tekemisestä määräenemmistöllä. Tämän vuoksi niitä ei voi yhdistää yhteiseksi 
oikeusperustaksi.

                                               
1 Ks. 14.1.2013 päivätty oikeudellisen yksikön muistio, SJ-0716-12.
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Ignalina-ohjelman taloudellisen tuen jatkumisen oikeusperustana olisi näin ollen oltava 
vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirja N:o 4 ja 56 artikla, kun taas Kozloduy- ja 
Bohunice-ohjelmien oikeusperustana olisi oltava Euratom-sopimuksen 203 artikla.

VIII – Päätelmä ja suositus

Edellä esitetyn analyysin perusteella vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirja N:o 4 ja 
56 artikla eivät voi olla Euratom-sopimuksen 203 artiklan kanssa ehdotuksen oikeusperustana.

Päätöksen tekemiseksi neuvostossa kyseessä olevien kolmen ohjelman tuen jatkumisesta 
ehdotus on jaettava osiin, niin kuin neuvosto esittää, ja Ignalina-ohjelmasta on tehtävä 
erillinen säädös, joka perustuu vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirjaan N:o 4 ja 
56 artiklaan. Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmia varten olisi laadittava toinen säädös, jonka 
oikeusperustana olisi Euratom-sopimuksen 203 artikla. 

Ehdotuksen jakaminen kahteen säädökseen ei kuitenkaan vaikuttaisi parlamentin oikeuksiin 
tässä erityistapauksessa, koska neuvosto säilyttäisi kuulemisen vapaaehtoisesti.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 21. helmikuuta 2013 pitämässään kokouksessa äänin 
14 puolesta ja 1 vastaan1 suosittaa, että Ignalina-ohjelman mukaisen tuen jatkamisen 
asianmukainen oikeusperusta on vuoden 2003 liittymisasiakirjan pöytäkirja N:o 4 ja 56 artikla 
ja Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmien mukaisen tuen jatkamisen asianmukainen oikeusperusta 
on Euratom-sopimuksen 203 artikla. 

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Evelyn Regner (puheenjohtajana), Raffaele 
Baldassarre (varapuheenjohtaja), Françoise Castex (varapuheenjohtaja), Francesco Enrico Speroni (esittelijä), 
Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio 
López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


