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Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 11. kesäkuuta 2013 päivätyssä kirjeessänne oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
antamaan työjärjestyksen 37 artiklan mukaisesti lausunnon siitä, onko asianmukaista muuttaa 
edellä mainitun neuvoston asetusta koskevan ehdotuksen oikeusperustaa korvaamalla 
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen (jäljempänä ’Euratom-sopimus’) 31 ja 
32 artikla Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (jäljempänä ’SEUT’) 
91 artiklalla tai lisäämällä kyseinen säännös komission ehdottamaan oikeusperustaan.

I – Taustaa

Ehdotetulla asetuksella perustetaan yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien 
rekisteröintijärjestelmä, jolla helpotetaan jäsenvaltioiden tehtävää varmistaa, että 
direktiivissä 96/29/Euratom vahvistettuja perusnormeja työntekijöiden ja väestön terveyden
suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta noudatetaan.
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Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus korvata1 neuvoston direktiivin 96/29/Euratom 2 ja 
3 artiklassa säädetyt jäsenvaltioiden ilmoitus- ja lupajärjestelmät yhtenäisellä rekisteröinnillä. 
Lisäksi ehdotetussa asetuksessa käytetään asteittaista lähestymistapaa vapauttamalla 
rekisteröinnistä kuljettajat, jotka kuljettavat yksinomaan ”peruskolleja”. Toisaalta siinä 
jätetään fissioituvien ja erittäin radioaktiivisten aineiden kuljettajia koskevien 
rekisteröintivaatimuksien lisääminen jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

Euratom-sopimuksen 31 ja 32 artiklan mukaan Euroopan parlamenttia vain kuullaan, kun taas 
SEUT-sopimuksen 91 artiklan mukaan parlamentti on lainsäätäjä yhdessä neuvoston kanssa 
alkuperäisen lainsäädäntöehdotuksen mukaisesti.

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta on jättänyt 10 tarkistusta oikeusperustan 
muuttamiseksi SEUT-sopimuksen 91 artiklaksi tai sen lisäämiseksi ehdotettuun 
oikeusperustaan. Lisäksi ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan lausunnossa ehdotetaan oikeusperustan muuttamista SEUT-sopimuksen 
91 artiklaksi.

Parlamentin jäsenten jättämiä tarkistuksia sekä ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausuntoa ehdotuksen oikeusperustan 
muuttamiseksi on perusteltu seuraavasti:

”Koska ehdotus koskee kuljetusasioita, on tarkoituksenmukaista perustaa se 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 91 artiklaan (Liikenne). 
Parlamentin pitäisi siksi käyttää yhteispäätöstoimivaltaansa.”

”Radioaktiivisten aineiden kuljetuksia koskevat säännökset sisältyvät tällä 
hetkellä vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista annettuun direktiiviin 
2008/68/EY, joka perustuu perustamissopimukseen. Siksi on 
tarkoituksenmukaista valita tälle asetukselle sama oikeusperusta. Ei ole 
tarkoituksenmukaista ottaa yhteispäätöstoimivaltaa pois Euroopan 
parlamentilta, kuten komission ehdotuksessa tehdään varsinkin, kun ehdotus 
koskee tärkeitä ympäristö- ja terveysasioita. Ottaen huomioon Euroopan 
parlamentin 15. helmikuuta 2011 hyväksymä Beletin mietintö 
(P7_TA(2011)0055) ja 12. maaliskuuta 2013 hyväksymä Rivasin mietintö 
juomavedessä olevista radioaktiivisista aineista (P7_TA(2013)0068), 
säteilysuojelusääntöjä olisi käsiteltävä yleisesti perussopimuksessa.”

II – Asiaa koskevat Euratom-sopimuksen artiklat

Euratom-sopimuksen seuraava artikla esitetään komission ehdotuksessa oikeusperustana:

31 artikla

Komissio laatii perusnormit saatuaan lausunnon asiantuntijaryhmältä, jonka 
tieteellis-tekninen komitea nimeää jäsenvaltioiden tieteellisten 
asiantuntijoiden, erityisesti kansanterveyden asiantuntijoiden, keskuudesta. 

                                               
1 COM(2012)0561, perustelut, s. 2.
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Komissio pyytää näin laadituista perusnormeista talous- ja sosiaalikomitean 
lausunnon. 

Euroopan parlamenttia kuultuaan ja saatuaan komissiolta komiteoiden 
lausunnot neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta 
perusnormit.

32 artikla

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

Komission on tutkittava jokainen tällainen jäsenvaltion pyyntö.

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

30 artikla

Yhteisössä vahvistetaan perusnormit väestön ja työntekijöiden terveyden 
suojelemiseksi ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

Ilmaisulla ”perusnormit” tarkoitetaan: 
a) riittävän turvallisuuden kannalta suurimpia sallittuja annoksia; 
b) suurimpia sallittuja säteilyaltistus- ja kontaminaatioasteita; 
c) työntekijöiden terveydentilan tarkkailua koskevat pääperiaatteet.

SEUT-sopimuksen 91 artikla, jota on ehdotettu täydentämään ehdotettua oikeusperustaa tai 
korvaamaan se, kuuluu seuraavasti:

91 artikla

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto, tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan, 
90 artiklan täytäntöön panemiseksi ja liikenteen erityispiirteet huomioon 
ottaen:

a) antavat yhteisiä sääntöjä, joita sovelletaan kansainväliseen liikenteeseen 
jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta taikka yhden tai useamman jäsenvaltion 
alueen kautta,
b) edellytykset, joilla muut kuin jäsenvaltiossa asuvat liikenteenharjoittajat 
saavat harjoittaa liikennettä siellä;
c) toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi;
d) muut aiheelliset säännökset.

2. Toteutettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä otetaan huomioon 
tapaukset, joissa toimenpiteiden soveltaminen voi joillakin alueilla vaikuttaa 
vakavasti elintasoon ja työllisyyteen sekä kuljetuskaluston käyttöön.
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SEUT-sopimuksen 90 artikla kuuluu seuraavasti:

90 artikla

Kysymyksissä, joita tämä osasto koskee, perussopimusten tavoitteita 
toteutetaan yhteisellä liikennepolitiikalla.

III – Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö

Tietyt oikeusperustan valintaan vaikuttavat periaatteet ovat peräisin unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännöstä. Kun otetaan ensinnäkin huomioon, että oikeusperustalla on vaikutuksia 
aineellisoikeudelliseen toimivaltaan ja menettelyyn, asianmukaisen oikeusperustan valinnalla 
on perustuslaillinen merkitys1. Toiseksi SEUT-sopimuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaan 
kukin toimielin toimii sille tällä sopimuksella annettujen toimivaltuuksien rajoissa2. 
Kolmanneksi tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ”toimen oikeudellisen perustan 
valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen 
suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö”3. 
Neljänneksi on tarkasteltava sitä, onko ehdotuksella kaksi tarkoitusta tai osaa, niin että toinen 
on määriteltävissä tärkeimmäksi tai hallitsevaksi tarkoitukseksi tai osaksi, kun taas toinen on 
sivuosassa tai sillä tavoitellaan samanaikaisesti monia tavoitteita tai sillä on monia osia, jotka 
liittyvät erottamattomasti toisiinsa ilman että joku niistä on toissijaisessa ja epäsuorassa 
suhteessa toisiin. Ensimmäisessä tapauksessa säädöksen on perustuttava yhteen 
oikeusperustaan, jota tärkein tai hallitseva tarkoitus tai osatekijä edellyttää, ja toisessa 
tapauksessa säädöksen on perustuttava useaan vastaavaan oikeusperustaan.4 Väärän 
oikeusperustan valinta voi näin ollen oikeuttaa kyseisen säädöksen kumoamisen.

IV – Asetusehdotuksen tavoitteet ja sisältö

Komissio selittää valitsemaansa oikeusperustaa seuraavasti:

Tämän asetuksen säännökset liittyvät työntekijöiden ja väestön terveyden 
suojelua koskeviin perusnormeihin. Näin ollen oikeusperustana on Euroopan 
atomienergiayhteisön perustamissopimuksen III luku ja erityisesti sen 31 ja 
32 artikla5.

Kun tarkastellaan tavoitetta, tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa viitataan siihen, että on 
perustettava yhteisön radioaktiivisten aineiden kuljettajien rekisteröintijärjestelmä, jolla 
helpotetaan jäsenvaltioiden tehtävää varmistaa, että direktiivissä 96/29/Euratom vahvistettuja 
perusnormeja työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivan säteilyn 
aiheuttamilta vaaroilta noudatetaan. Ehdotettua asetusta sovelletaan siten ”kaikkiin 
radioaktiivisia aineita yhteisössä, kolmansista maista yhteisöön ja yhteisöstä kolmansiin 
                                               
1 Lausunto 2/00, Cartagenan pöytäkirja, Kok. 2001, s. I-9713, 5 kohta; asia C-370/07, komissio v. neuvosto, 
Kok. 2009, s. I-8917, 46–49 kohta; lausunto 1/08, palvelukaupan yleissopimus, Kok. 2009, s. I-11129, 
110 kohta.
2 Asia C-403/05, parlamentti v. komissio, Kok. 2007, s. I-9045, 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.
3 Asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I-7585, 45 kohta 
oikeuskäytäntöviittauksineen. 
4 Katso edellä mainittu asia C-411/06, 46–47 kohta.
5 COM(2012)0561, perustelut, s. 3.
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maihin kuljettaviin liikenteenharjoittajiin. Sitä ei sovelleta radioaktiivisia aineita ilmassa tai 
merellä kuljettaviin liikenteenharjoittajiin”. (Asetusehdotuksen 1 artiklan 2 kohta) 

Sisällön osalta ehdotetussa asetuksessa radioaktiivisten aineiden kuljettajilta vaaditaan 
voimassa olevaa rekisteröintiä kuljettajien sähköisessä rekisteröintijärjestelmässä (ESCReg), 
joka perustetaan radioaktiivisten aineiden valvontaa ja seurantaa varten. Edellä mainittu 
rekisteröinti antaa sitten kuljettajalle luvan harjoittaa kuljetustoimintaa koko unionissa 
(asetusehdotuksen 4 artikla).

On pantava merkille, että ehdotetun asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että henkilö, 
jolla on voimassa oleva lupa tai rekisteröinti direktiivin 96/29/Euratom mukaisesti edellyttäen, 
että se käsittää kuljetuksen, saa kuljettaa radioaktiivisia aineita rekisteröitymättä ehdotuksessa 
suunniteltuun ESCReg-järjestelmään. 

Ehdotettu asetus tekee näin eron kahden toimen soveltamisalan välillä, ja tämä viittaa siihen, 
että sen päätarkoituksena on panna täytäntöön rekisteröintijärjestelmä, jonka on määrä koskea 
nimenomaan rajan yli tapahtuvaa radioaktiivisten aineiden kuljetusta (asetusehdotuksen 
1 artiklan 2 kohta). Rekisteröintitodistus, lupa tai rekisteröinti yksittäisiä kuljetuksia varten 
saadaan näin ollen edelleen kansallisella menettelyllä, josta säädetään direktiivissä 
96/29/Euratom (asetusehdotuksen 3 artiklan 2 kohta).

Ehdotetun asetuksen muotoilu viittaa siihen, että radioaktiivisten aineiden luonteen takia 
niiden kuljettamiseen sovelletaan toisaalta vaarallisten aineiden kuljettamista koskevia 
sääntöjä1 SEUT-sopimuksen lainsäädännön nojalla (sen oikeusperustana nyt SEUT-
sopimuksen 91 artikla) ja toisaalta säteilysuojelutoimia2 Euratom-lainsäädännön nojalla.

V – Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen

SEUT-sopimuksen 91 artiklassa annetaan oikeusperusta SEUT-sopimuksen 90 artiklassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista koskeville toimille, muun muassa yleiset säännöt, 
joita sovelletaan kansainväliseen liikenteeseen jäsenvaltion alueelle tai sen alueelta tai yhden 
tai useamman jäsenvaltion alueen kautta, edellytykset, joilla muut kuin jäsenvaltiossa asuvat 
liikenteenharjoittajat saavat harjoittaa liikennettä siellä sekä toimenpiteet 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi. 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten 
aineiden sisämaankuljetuksista (EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2008/54/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten 
tarkastuksissa annetun direktiivin 95/50/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta 
(EUVL L 162, 21.6.2008, s. 11).
2 Neuvoston direktiivi 96/29/ETY (EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1); neuvoston direktiivi 1493/93, annettu 
8 päivänä kesäkuuta 1993, radioaktiivisten aineiden kuljetuksista jäsenvaltioiden välillä (EYVL L 148, 
10.6.1993, s. 1); neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom, annettu 20 päivänä marraskuuta 2006, radioaktiivisen 
jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta (EUVL L 337, 5.12.2006, s. 21);
neuvoston direktiivi 89/618/Euratom, annettu 27 päivänä marraskuuta 1989, säteilyvaaratilanteessa tarvittavia 
suojelutoimenpiteitä ja noudatettavia ohjeita koskevien tietojen antamisesta väestölle (EYVL L 357, 7.12.1989, 
s. 31); neuvoston direktiivi 2003/122/Euratom, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, korkea-aktiivisten 
radioaktiivista ainetta sisältävien umpilähteiden ja isännättömien lähteiden valvonnasta (EUVL L 346, 
31.12.2003, s. 57).
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Vaikka ehdotuksella on kaksi tarkoitusta tai osaa, liikenne ja säteilyturvallisuus, ehdotuksen 
tavoitteen ja sisällön analyysin perusteella on todettava, että rekisteröintijärjestelmä on tärkein 
tai hallitseva tarkoitus, kun taas kuljetettavat tavarat ovat sivuseikka. Unionin tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella kyseisen säädöksen on näin ollen perustuttava 
yhteen oikeusperustaan eli siihen, jota tärkein tarkoitus tai osa edellyttää, ja tässä tapauksessa 
se on SEUT-sopimuksen 91 artikla.

Lisäksi on pantava merkille, että tämän oikeusperustan käyttäminen merkitsisi siirtymistä 
kuulemismenettelystä tavalliseen lainsäädäntömenettelyyn, johon parlamentti osallistuisi 
täysin.

VI - Päätelmät ja suositukset

Edellä esitetyn analyysin valossa ainoastaan SEUT-sopimuksen 91 artikla muodostaa
ehdotuksen asianmukaisen oikeusperustan.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 9. heinäkuuta 2013 yksimielisesti1
suosittaa seuraavaa: SEUT-sopimuksen 91 artikla on oikea oikeusperusta säädökselle, jonka 
tavoite ja sisältö koskevat neuvoston asetusta, jolla perustetaan radioaktiivisten aineiden 
kuljettajien rekisteröintiä koskeva yhteisön järjestelmä. Tällainen säädös on näin ollen 
hyväksyttävä tavallisella lainsäädäntöehdotuksella.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Raffaele Baldassarre (varapuheenjohtaja), Luigi 
Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (varapuheenjohtaja), Piotr Borys, Françoise Castex (varapuheenjohtaja), 
Christian Engström, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne 
(puheenjohtaja), Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard 
Rapkay, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss (valmistelija), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna 
Záborská.


