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Asia: Lausunto seuraavan ehdotuksen oikeusperustasta: 

ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden ja 

palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, 

asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
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Arvoisa puheenjohtaja 

Pyysitte 22. toukokuuta 2017 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 
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ehdotuksen oikeusperustan pätevyydestä ja asianmukaisuudesta. 

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 12. kesäkuuta 2017. 

Komissio on esittänyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tuotteiden 

ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 

hallinnollisten määräysten lähentämisestä. Ehdotuksen oikeusperusta on SEUT:n 114 artikla. 

IMCO-valiokunnan 25. huhtikuuta 2017 hyväksymässä mietinnössä ehdotukseen lisätään 

luetelmakohta, jolla halutaan lisätä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 26 artikla ehdotuksen 

toiseksi oikeusperustaksi. 

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti näin ollen 12. kesäkuuta 2017 pitämässään 

kokouksessa yksimielisesti1 suosittaa, että direktiiviehdotuksen oikeusperustana säilytetään 

ainoastaan SEUT:n 114 artikla. Euroopan unionin perusoikeuskirjan 26 artiklaa ei voida 

käyttää oikeusperustana. Viittaus perusoikeuskirjan 26 artiklaan olisi siksi poistettava. 

Taustaa 

Esitetty kysymys koskee ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten 

ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 

2015/0278(COD)) (jäljempänä ”direktiivi”) asianmukaista oikeusperustaa. 

Komission ehdotus perustuu SEUT:n 114 artiklaan, joka kuuluu seuraavasti: 

114 artikla: 

(aiempi EY-sopimuksen 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. 

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 

                                                 
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (varapuheenjohtaja), Jean-Marie Cavada (varapuheenjohtaja), Laura Ferrara 

(varapuheenjohtaja), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (Marie-Christine Boutonnet’n puolesta 

työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Bogdan 

Brunon Wenta (Tadeusz Zwiefkan puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Katerina Konecná (Jiři Maštálkan puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Merja 

Kyllönen (Kostas Chrysogonosin puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Gilles Lebreton, 

Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (Rosa Estaràs Ferragutin puolesta 

työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (Evelyn 

Regnerin puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti), József Szájer, Axel Voss, Kosma 

Złotowski. 
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kaiken tieteelliseen tietoon perustuvan uuden kehityksen. Myös Euroopan parlamentti ja 

neuvosto pyrkivät kumpikin toimivaltansa rajoissa tähän tavoitteeseen. 

4. Jos sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto, neuvosto tai komissio on 

toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio pitää tärkeistä 36 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 Euroopan parlamentti ja neuvosto, 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. 

Jollei komissio tee päätöstä mainitun 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 258 ja 259 artiklassa määrätystä menettelystä komissio tai jäsenvaltio voi saattaa 

asian suoraan Euroopan unionin 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, unionin valvontamenettelyn 

alaisina, toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä yhdestä tai useammasta 36 artiklassa mainitusta, 

muusta kuin taloudellisesta syystä. 

IMCO-valiokunnan 25. huhtikuuta 2017 hyväksymässä mietinnössä ehdotukseen lisätään 

luetelmakohta, jolla halutaan lisätä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 26 artikla ehdotuksen 

toiseksi oikeusperustaksi: 
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ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 26 artiklan, 

Euroopan unionin perusoikeuskirjan 26 artikla kuuluu seuraavasti: 

26 artikla 

Vammaisten sopeutuminen yhteiskuntaan 

Unioni tunnustaa vammaisten oikeuden päästä osallisiksi toimenpiteistä, joilla edistetään 

heidän itsenäistä elämäänsä, yhteiskunnallista ja ammatillista sopeutumistaan sekä 

osallistumistaan yhteiskuntaelämään, ja kunnioittaa tätä oikeutta. 

Analyysi 

a) Komission ehdottama oikeusperusta 

Komission ehdottama oikeusperusta, SEUT:n 114 artikla, antaa valtuudet hyväksyä 

toimenpiteitä, joiden tavoitteena on sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta. 

IMCO-valiokunta ei ole kiistänyt edellä mainitun artiklan soveltuvuutta oikeusperustaksi. 

SEUT:n 114 artiklan soveltuvuus direktiivin oikeusperustaksi vahvistetaan lisäksi 

johdanto-osan 1 kappaleessa, sellaisena kuin se on IMCO-valiokunnan tarkistamana ja 

seuraavasti muotoiltuna: 

Tarkistus 

(1) Tämän direktiivin tarkoituksena on 

edistää sisämarkkinoiden moitteetonta 

toimintaa lähentämällä jäsenvaltioiden 

lakeja, asetuksia ja hallinnollisia 

määräyksiä sekä poistamalla tiettyjen 

esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

vapaan liikkuvuuden esteitä. Näin voidaan 

lisätä esteettömien tuotteiden ja palvelujen 

saatavuutta sisämarkkinoilla sekä parantaa 

niitä koskevan tiedon esteettömyyttä ja 

käytännöllisyyttä. 

 

b) Ehdotettu toinen oikeusperusta 

Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”yhteisön (nykyään 

unionin) toimen oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava sellaisiin objektiivisiin 

seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuinvalvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti 

toimen tarkoitus ja sisältö”1. Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on 

valittu väärä oikeusperusta.2 

Kun toimelle on ehdotettu useampaa oikeusperustaa ja sen tarkastelusta ilmenee, että sillä on 

kaksi tarkoitusta tai että siinä on kahdenlaisia tekijöitä, joista toinen on yksilöitävissä 

                                                 
1 Asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto (Kok. 2009, I-7585, 45 kohta) ja asia C-130/10, parlamentti 

v. neuvosto (Kok. 2012, 42 kohta) sekä niissä mainittu oikeuskäytäntö. 
2 Lausunto 2/00, Cartagenan pöytäkirja, Kok. 2001, I-9713, 5 kohta. 
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pääasialliseksi tai määrääväksi tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun taas toinen on ainoastaan 

liitännäinen, on käytettävä yhtä oikeudellista perustaa, toisin sanoen sitä, jota toimen 

pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai tekijä edellyttää.1 

Direktiiviehdotuksen tarkoitusta ja sisältöä ei tässä tapauksessa kuitenkaan tarvitse tutkia, 

koska perusoikeuskirjan 26 artiklaa ei voida käyttää oikeusperustana. Perusoikeuskirjan 

2 artiklan 51 kohdassa määrätään nimenomaisesti, että perusoikeuskirjalla ei uloteta unionin 

oikeuden soveltamisalaa unionin toimivaltaa laajemmaksi eikä luoda unionille uutta 

toimivaltaa tai uusia tehtäviä eikä muuteta perussopimuksissa määriteltyjä toimivaltuuksia ja 

tehtäviä. 

SEU:n 5 artiklaan sisältyvän annetun toimivallan periaatteen mukaisesti unioni toimii 

ainoastaan sille perussopimuksissa antaman toimivallan rajoissa. SEUT:n 289 artiklassa 

selvennetään, että perussopimuksissa määrätyissä erityistapauksissa noudatetaan erityistä 

lainsäätämisjärjestystä. Sopimuksiin sisältyvä määräys, joka ei koske lainsäädäntömenettelyä, 

ei siksi voi olla unionin säädöksen oikeusperusta. 

Parlamentin olisi myös kunnioitettava tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttyjä 

lainsäädäntöehdotusten laatimista koskevia sääntöjä, koska niistä on sovittu kolmen 

toimielimen kesken. Yhteisessä käsikirjassa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä 

hyväksyttävien säädösten esitystapaa ja tekstinlaadintaa varten korostetaan, että tällaisissa 

säädöksissä olevissa viitteissä tulisi viitata vain oikeusperustaan tai menettelyyn. Niissä ei 

tulisi viitata säännöksiin, joilla selvennetään säädöksen sisältöä. 

Tiedot, joissa ei ole kyse viitteistä 

9.13 Olisi tarkistettava, että viitteet koskevat joko oikeusperustaa tai menettelyä. 

Jos ymmärrettävyyden tai laillisuusvalvonnan vuoksi on tarpeen muistuttaa sellaisten muiden 

säännösten tai määräysten olennaisesta sisällöstä, jotka eivät ole oikeusperusta, se tehdään 

johdanto-osan kappaleissa. Yleisempiä huomautuksia voidaan esittää perusteluissa.2 

Viittaus perusoikeuskirjan 26 artiklaan olisi siksi poistettava. 

Päätelmä 

SEUT 114 artikla on direktiivin asianmukainen oikeusperusta. Euroopan unionin 

perusoikeuskirjan 26 artiklaa ei voida käyttää oikeusperustana. Viittaus perusoikeuskirjan 

26 artiklaan olisi poistettava. 

Kunnioittavasti 

Pavel Svoboda 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 

                                                 
1 Asia C-137/12, komissio v. neuvosto, EU:C:2013:675, 53 kohta. Asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja 

neuvosto, Kok. 2009. I-7585, 46 kohta ja siinä mainittu oikeuskäytäntö. Asia C-490/10, parlamentti v. neuvosto, 

EU:C:2012:525, 45 kohta. asia C-155/07, parlamentti v. neuvosto, Kok. 2008, s. I-08103, 34 kohta. 
2 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen käytännön opas Euroopan unionissa säädöstekstien 

laatimiseen osallistuville (toukokuussa 2016 julkaistu painos). 


