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Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 14. toukokuuta 2013 päivätyssä kirjeessänne työjärjestyksen 37 artiklan mukaisesti 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa tarkastelemaan ehdotuksen kahden oikeusperustan 
muuttamista yhdeksi ainoaksi oikeusperustaksi.

I – Taustaa

Komission alkuaan ehdottama oikeusperusta oli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn SEUT-
sopimuksen 192 artiklan 1 kohta, joka on perussopimuksessa oleva yleinen oikeusperusta, jota 
unioni noudattaa ympäristöpolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Direktiivin 2006/66/EY oikeusperusta oli kuitenkin EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 
1 kohta, joka edelsi SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohtaa, lukuun ottamatta direktiivin 4, 
6 ja 21 artiklaa, joiden oikeusperustana oli EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 1 kohta 
(nykyinen SEUT-sopimuksen 114 artiklan 1 kohta). Tämä on oikeusperusta, jota noudatetaan, 
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kun tarkoituksena on toteuttaa toimia jäsenvaltioiden säännöksien lähentämiseksi, joiden 
tavoitteena on sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta.

Tästä syystä komissio esitti oikaisun ehdotukseensa, jossa SEUT-sopimuksen 114 artiklan 
1 kohta lisättiin SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohtaan ehdotuksen kahden oikeusperustan 
muodostamiseksi.

Direktiiviä 2006/66/EY tarkistettiin kuitenkin myös vuonna 2008 sen saattamiseksi ajan 
tasalle valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn nähden, joka oli sillä välin otettu käyttöön. 
Muutosdirektiivin ainoana oikeusperustana oli EY:n perustamissopimuksen 175 artiklan 
1 kohta.

Neuvoston ja komission kanssa käytyjen neuvottelujen seurauksena ENVI-valiokunta saavutti 
3. kesäkuuta 2013 sopimuksen kompromissiasiakirjasta, jonka mukaan SEUT-sopimuksen 
192 artiklan 1 kohta on nykyisen muutossäädöksen ainoa oikeusperusta, ottaen erityisesti 
huomioon, että ympäristönsuojelu oli direktiivin ensisijainen tavoite.

Neuvoston puheenjohtajavaltio katsoi, että SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohta olisi 
valittava ainoaksi oikeusperustaksi, jotta taataan yhtenevyys muuhun jätealan lainsäädäntöön 
nähden, ja ottaen huomioon, että ympäristönsuojelu oli direktiivin ensisijainen tavoite. 
Komissio katsoi alkuaan, että olisi käytettävä kahta oikeusperustaa, myös sisämarkkinoihin 
nähden, ja että se on perusteltua direktiivin aiempia tarkistuksia silmällä pitäen. ENVI-
valiokunnan mietinnössä ei pyritä muuttamaan ehdotettua kahta oikeusperustaa, mutta 
neuvottelujen aikana asia siirrettiin tekniselle kokoukselle lisätarkastelua varten.

Kompromissiasiakirjassa oleva SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohdan muodostama ainoa 
oikeusperusta on näin ollen teknisten keskustelujen tulos.

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat

Seuraava SEUT-sopimuksen artikla esitettiin oikeusperustana 26. maaliskuuta 2012 annetussa 
komission ehdotuksessa:

192 artikla
(aiempi EY:n perustamissopimuksen 175 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.

(...)

Seuraava SEUT-sopimuksen artikla lisättiin oikeusperustaan komission 26. heinäkuuta 2012 
esittämässä oikaisussa ehdotukseen:
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114 artikla
(aiempi EY:n perustamissopimuksen 95 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.

(...)

III – 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. Virheellisen oikeusperustan valinta voi näin ollen olla peruste kyseisen toimen 
kumoamiselle.

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 vai 

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.

Unionin 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

IV. Asetusehdotuksen tarkoitus ja sisältö

Ehdotuksen tavoitteena on sen johdanto-osan 3 kappaleen mukaisesti laajentaa kadmiumin 
käyttökieltoa koskemaan johdottomissa työkaluissa käytettäviksi tarkoitettuja kannettavia 
paristoja ja akkuja ympäristöön pääsevän kadmiumin määrän vaiheittaiseksi vähentämiseksi. 
Tämä perustui direktiivissä 2006/66/EY olevaan 4 artiklaan, jossa otsikon ”Kiellot” alla 
säädetään, että komissio tarkastelee mainitun laajentamisen toteuttamista. On syytä 

                                               
1 Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleinen tullietuusjärjestelmä), 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 Katso edellä mainittu asia C-411/06, 46-47 kohta.



PE514.653v01-00 4/5 AL\940901FI.doc

FI

muistuttaa, että direktiivin 4 artiklan oikeusperustana oli EY:n perustamissopimuksen 
95 artiklan 1 kohta.

Ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn kompromissiasiakirjan johdanto-osan 4 a kappaleessa 
kiellettiin myös tietyn elohopeapitoisuuden sisältävien nappiparistojen kaupan pitäminen, 
mille myönnettiin poikkeus direktiivissä 2006/66/EY olevassa 4 artiklassa mutta mitä ei 
tarkistettu millään tavalla. 

Johdanto-osan 5 kappaleen mukaan ehdotuksen tavoitteena on myös mukauttaa direktiiviä 
SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklaan. Toimenpide on kuitenkin ensisijaisesti tekninen, 
perustuu Lissabonin sopimuksen voimaantuloon eikä vaikuta suoraan oikeusperustan 
valintaan, erityisesti, kun otetaan huomioon ehdotuksen yleinen tavoite ja sisältö.

Ehdotuksen päätarkoituksena on näin ollen laajentaa olemassa olevia kieltoja, jotka koskevat 
ympäristön kannalta haitallisten aineiden sijoittamista paristoihin ja akkuihin 
sisämarkkinoilla.

V – Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen

Ensiksi on syytä panna merkille, että JURI-valiokunta esitti vuonna 2005 ENVI-valiokunnalle 
kaksi lausuntoa ehdotuksen direktiiviksi 2006/66/EY oikeusperustasta, ensimmäisessä ja 
toisessa käsittelyssä, ja suositteli molemmilla kerroilla edellä mainittua kahta oikeusperustaa. 

Direktiiviin vuonna 2008 esitettyjen tarkistuksien ainoana oikeusperustana oli kuitenkin EY:n 
perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohta. Tarkistuksiin sisältyi direktiivin 21 artiklaan 
esitettyjä muutoksia, otsikon ”Merkintä” alla; oikeusperustana oli 95 artiklan 1 kohta 
direktiivissä 2006/66/EY. 

On syytä muistuttaa, että direktiivin 21 artiklan lisäksi ainoastaan edellä mainitun 4 artiklan ja 
6 artiklan, otsikon ”Markkinoille saattaminen” alla, oikeusperustana oli myös 95 artiklan 
1 kohta.

Ottaen huomioon nykyisen oikeuskäytännön, joka koskee oikeusperustaa ja jota tarkastellaan 
edellä, on muistettava, että vaikka ehdotuksella pyritään saavuttamaan sekä ympäristöä 
koskeva tavoite että tuotteiden sijoittamiseen sisämarkkinoille liittyviä tavoitteita, 
ehdotuksessa korostetaan ”ympäristöön pääsevän kadmiumin määrän” vaiheittaisen 
vähentämisen tavoitetta ja kompromissiasiakirjassa otetaan myös käyttöön lisäkieltoja, jotka 
koskevat paristojen ja akkujen sisältämää elohopeaa. Tästä syystä ympäristöä koskeva tavoite 
on asiakirjan ensisijaisena tarkoituksena ja sisämarkkinoihin liittyvät näkökohdat ovat 
toisarvoisia. Näin ollen asiakirjalla on oltava yksi ainoa oikeusperusta eli SEUT-sopimuksen 
192 artiklan 1 kohta.

VI - Päätelmä ja suositus

Edellä esitetyn analyysin valossa ainoastaan SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohta 
muodostaa kompromissiasiakirjan asianmukaisen oikeusperustan.
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Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 20. kesäkuuta 2013 yksimielisesti1
suositella seuraavaa: SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohta on asianmukainen oikeusperusta 
kompromissiasiakirjalle, joka koskee direktiiviä paristoista ja akuista annetun 
direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta johdottomissa työkaluissa käytettäviksi tarkoitettujen 
kadmiumia sisältävien paristojen ja akkujen sekä vähän elohopeaa sisältävien nappiparistojen 
markkinoille saattamisen osalta.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Raffaele Baldassarre (varapuheenjohtaja), Luigi 
Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), Françoise Castex (varapuheenjohtaja), Sergio Gaetano Cofferati, 
Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(puheenjohtaja), Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Axel Voss, Tadeusz Zweifka.


