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Neuvosto pyysi 17. joulukuuta 2015 päivätyllä kirjeellään parlamenttia antamaan 
hyväksyntänsä edellä mainitulle ehdotukselle neuvoston päätökseksi.1 Koska neuvoston 
ehdotuksen oikeusperustaa on muutettu, oikeudellisten asioiden valiokunta, joka vastaa myös 
ehdotetun päätöksen kohteena olevasta asiasta, päätti kokouksessaan 28. tammikuuta 2016 
työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti ottaa oma-aloitteisesti tarkasteltavaksi 
kysymyksen ehdotetun neuvoston päätöksen oikeusperustasta. 

Komissio antoi 22. kesäkuuta 2015 ehdotuksen neuvoston päätökseksi vastuusta ja 
vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn 
kansainvälisen sopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioinnista jäsenvaltioiden toimesta ja 
siihen liittymisestä unionin puolesta, lukuun ottamatta oikeudelliseen yhteistyöhön 
siviilioikeudellisissa asioissa liittyviä seikkoja (jäljempänä ’neuvoston päätös vuoden 2010 
pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä’ tai ’neuvoston päätös’).2 Ehdotus perustuu 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (jäljempänä ’SEUT’) 192 artiklaan ja 
218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohtaan. SEUT:n ja 218 artiklan 6 kohdan 

1 Ks. asiakirja 13806/15.
2 COM(2015)0304.
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a alakohdan v alakohdan mukaisesti neuvosto tekee Euroopan parlamentin hyväksynnän 
saatuaan sopimukset aloilla, joilla sovelletaan joko tavallista lainsäätämisjärjestystä tai 
erityistä lainsäätämisjärjestystä, kun edellytetään Euroopan parlamentin hyväksyntää. SEUT:n 
192 artiklan 1 kohta on osa ympäristöä koskevaa XX osastoa, ja sen mukaan Euroopan 
parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen hyväksyä toimia 
SEUT:n 191 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

Neuvosto julkaisi 1. joulukuuta 2015 ehdotuksensa neuvoston päätökseksi vuoden 2010 
pöytäkirjan ratifioinnista ja siihen liittymisestä, joka kuitenkin perustuu SEUT:n 100 artiklan 
2 kohtaan ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohtaan. SEUT:n 100 artiklan 2 kohta on 
osa liikennettä koskevaa VI osastoa, ja sen mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen antaa meri- ja lentoliikennettä koskevat 
aiheelliset säännökset. 

I. - Tausta

Erityyppisestä merenkulkutoiminnasta johtuvasta vahingonkorvausvastuusta säännellään 
kansainvälisellä tasolla useissa Kansainvälisen merenkulkujärjestön yleissopimuksissa. Nämä 
yleissopimukset perustuvat samoihin keskeisiin periaatteisiin, joita ovat: aluksen omistajan 
ankara vastuu, kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot kattava pakollinen vakuutus, 
vahinkoa kärsineiden henkilöiden oikeus vedota suoraan vakuutuksenantajaan, vastuun 
rajoittaminen ja öljyn sekä vaarallisten ja haitallisten aineiden (jäljempänä ’HNS’) osalta 
erityinen korvausrahasto, josta aluksen omistajan vastuun yli menevät vahingot maksetaan.

Vuonna 1996 tehty kansainvälinen yleissopimus vahingonkorvausvastuusta vaarallisten ja 
haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä (jäljempänä ’vuoden 1996 HNS-
yleissopimus’) on viimeinen vastuuta koskeva Kansainvälisen merenkulkujärjestön 
yleissopimus, joka voi tulla voimaan vasta kun valtiot ovat ratifioineet sen. Vuoden 1996 
HNS-yleissopimukseen vuonna 2010 tehty pöytäkirja (jäljempänä ’vuoden 2010 pöytäkirja’) 
sisältää muutokset, jotka ovat tarpeen vuoden 1996 HNS-yleissopimuksessa todettujen 
ongelmien ratkaisemiseksi. Vuoden 2010 pöytäkirjaa ja yleissopimuksen määräyksiä, 
sellaisina kuin ne ovat pöytäkirjalla muutettuina, on luettava, tulkittava ja sovellettava yhtenä 
ainoana välineenä pöytäkirjan 2 ja 18 artiklan mukaisesti. Kun valtio allekirjoittaa, ratifioi tai 
hyväksyy vuoden 2010 pöytäkirjan, kaikki kyseisen valtion aikaisemmat allekirjoitukset tai 
ratifioinnit vuoden 1996 HNS-yleissopimuksen osalta mitätöityvät pöytäkirjan 20 artiklan 
8 kohdan mukaisesti. Pöytäkirjan ratifioivat valtiot ilmaisevat suostumuksensa sitoutua 
vuoden 2010 HNS-yleissopimuksen konsolidoituun tekstiin yhtenä välineenä, joka tulee 
voimaan heti kun vuoden 2010 pöytäkirja tulee voimaan.

Koska yleissopimuksen tai pöytäkirjan tekstistä puuttuu niin sanottu REIO-lauseke 
(alueellisen taloudellisen yhdentymisen järjestön lauseke), jäsenvaltioiden on tehtävä 
kyseinen kansainvälinen sopimus unionin puolesta. Ehdotetulla neuvoston päätöksellä 
valtuutetaan sen vuoksi jäsenvaltiot unionin puolesta ratifioimaan vuoden 2010 HNS-
pöytäkirja tai liittymään siihen ja näin ollen sitoutumaan vuoden 2010 HNS-yleissopimuksen 
sääntöihin.
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II. - Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat

Komission ehdotuksessa oikeusperustaksi esitetään SEUT:n viidenteen osaan ”Unionin 
ulkoinen toiminta” kuuluvaa 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohtaa yhdessä SEUT:n 
kolmanteen osaan ”Unionin sisäiset politiikat ja toimet” kuuluvan 192 artiklan kanssa. Niiden 
sanamuoto on seuraava (alleviivaus lisätty): 

218 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 300 artikla)

[...]

6. Neuvosto tekee neuvottelijan ehdotuksesta päätöksen sopimuksen tekemisestä.
Lukuun ottamatta tapauksia, joissa sopimus koskee yksinomaan yhteistä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa, neuvosto tekee päätöksen sopimuksen tekemisestä:

a) seuraavissa tapauksissa Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan:

[...]

v) sopimukset aloilla, joilla sovelletaan joko tavallista lainsäätämisjärjestystä 
tai erityistä lainsäätämisjärjestystä, kun edellytetään Euroopan parlamentin 
hyväksyntää.

192 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 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.

[...]

SEUT:n 191 artiklan sanamuoto on seuraava (alleviivaus lisätty):

191 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 174 artikla)

1. Unionin ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen:
– ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen,
– ihmisten terveyden suojelu,
– luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö,
– sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin 
tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjuminen.

2. Unionin ympäristöpolitiikalla pyritään suojelun korkeaan tasoon unionin eri alueiden 
tilanteiden erilaisuus huomioon ottaen. Unionin ympäristöpolitiikka perustuu ennalta 
varautumisen periaatteelle sekä periaatteille, joiden mukaan ennalta ehkäiseviin toimiin olisi 
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ryhdyttävä, ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä ja saastuttajan 
olisi maksettava.

[...]

Ehdotettu neuvoston päätös perustuu SEUT:n 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohtaan 
yhdessä SEUT:n 100 artiklan 2 kohdan kanssa. Niiden sanamuoto on seuraava (alleviivaus 
lisätty): 

100 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 80 artikla)

[...]

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
antaa meri- ja lentoliikennettä koskevat aiheelliset säännökset. Ne tekevät ratkaisunsa talous- 
ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa kuultuaan.

III. – Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö

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 Virheellisen oikeusperustan valinta voi näin ollen olla peruste 
kyseisen toimen kumoamiselle.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 
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.3 Jos toimella kuitenkin on useampi 
samanaikainen tarkoitus tai useita tekijöitä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei 
ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen, toimea annettaessa on käytettävä useaa eri 
oikeudellista perustaa.4

1 Asia C-411/05, komissio v. parlamentti ja neuvosto, (Kok. 2009, s. 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, s. I-9713, 5 kohta). 
3 Asia C-137/12, komissio v. neuvosto, EU:C:2013:675, 53 kohta; asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja 
neuvosto (Kok. 2009, s. 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).
4 Asia C-211/01, komissio v. neuvosto (Kok. 2003, s. I-08913, 40 kohta); asia C-411/06, komissio v. parlamentti 
ja neuvosto (Kok. 2009, s. I-7585, 47 kohta); asia C-178/03, komissio v. parlamentti ja neuvosto (Kok. 2006, 
s. I-107, 43–56 kohta). 
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IV. - Ehdotetun neuvoston päätöksen ja vuoden 2010 HNS-yleissopimuksen tarkoitus ja 
sisältö

Kuten edellä todetaan, ehdotetulla neuvoston päätöksellä valtuutetaan jäsenvaltiot 
ratifioimaan vuoden 2010 HNS-pöytäkirja tai liittymään siihen unionin puolesta ja näin ollen 
sitoutumaan vuoden 2010 HNS-yleissopimuksen sääntöihin. 

Tarkemmin sanoen ehdotetun neuvoston päätöksen 1 artiklassa jäsenvaltiot valtuutetaan 
ratifioimaan HNS-yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirja tai liittymään siihen unionin 
puolesta. Päätöksen 2 ja 3 artiklassa määritellään toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden on 
toteutettava vuoden 2010 pöytäkirjan ratifioimiseksi ja maksuvelvollisen HNS-lastin 
raportointijärjestelmän käyttöönottamiseksi. Päätöksen 4 ja 5 artiklassa on loppusäännökset 
päätöksen voimaantulopäivästä ja tahoista, joille se on osoitettu (jäsenvaltiot).  

Vuoden 2010 HNS-yleissopimuksen tarkoituksesta ja sisällöstä Euroopan parlamentin 
oikeudellisen yksikön muistiossa todetaan seuraavaa:1

”Vuoden 2010 HNS-yleissopimuksella pyritään varmistamaan vaarallisten ja 
haitallisten aineiden merikuljetusten johdosta henkilöille, omaisuudelle tai 
ympäristölle aiheutuvien vahinkojen tai menetysten riittävä, nopea ja tehokas 
korvaaminen. Yleissopimus kattaa sekä pilaantumisvahingot että muiden riskien, kuten 
tulipalojen ja räjähdysten, aiheuttamat vahingot. Siihen sisältyvät määräykset 
vastuusta henkilöille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvien vahinkojen 
tapauksessa, tällaisten vahinkojen korvaamisesta kansainvälisestä vaarallisten ja 
haitallisten aineiden rahastosta sekä säännöt vaatimuksista ja kanteista [...].” 

Yleissopimuksen 3 artiklan a alakohta kattaa vahingot, jotka voivat johtua ympäristön 
pilaantumisesta tai muusta kuin ympäristön pilaantumisesta, 3 artiklan b alakohta kattaa 
ympäristövahingot, 3 artiklan c alakohta kattaa muut kuin ympäristövahingot ja 3 artiklan 
d alakohta kattaa ympäristövahinkojen ja muiden kuin ympäristövahinkojen estämiseen ja 
minimoimiseen tarkoitetut toimet. Yleissopimuksen 1–6 artiklan yleisten määräysten jälkeen 
annetaan säännöt vastuusta, kun vahinko kuuluu yleissopimuksen soveltamisalaan (II luku, 7–
12 artikla), säännöt kansainvälisen vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan rahaston (HNS-
rahasto) maksamista vahingonkorvauksista (III luku, 13–36 artikla) sekä säännöt tällaisiin 
vahinkoihin liittyvistä vaatimuksista ja kanteista (IV luku, 37–42 artikla).2 Yleissopimuksen 
V ja VI luvussa on siirtymä- ja loppumääräykset. 

V. - Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen

Kuten edellä todetaan, EU:n toimen oikeusperustan valinnan on perustuttava objektiivisiin 
seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuinvalvonnan kohteena. Näihin seikkoihin kuuluvat 
muun muassa toimen tarkoitus ja sisältö. Kahden oikeusperustan käyttäminen ei ole 
mahdollista, jos näiden oikeudellisten perustojen osalta määrätyt menettelyt ovat keskenään 
yhteensopimattomia tai jos oikeusperustojen kumuloituminen voi loukata parlamentin 
oikeuksia. Sekä neuvoston ehdottamassa SEUT:n 100 artiklan 2 kohdassa että komission 
ehdottamassa SEUT:n 192 artiklan 1 kohdassa edellytetään tavallista lainsäätämisjärjestystä, 

1 SJ-0066/16, s. 3
2 IV luvusta annetaan erillinen ehdotus neuvoston päätökseksi.
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jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat toteuttaa toimia ja antaa aiheellisia säännöksiä 
liikenteen ja ympäristön alalla. Koska ehdotetun neuvoston päätöksen tarkoitus on valtuuttaa 
jäsenvaltiot ratifioimaan vuoden 2010 HNS-pöytäkirja tai liittymään siihen ja näin ollen 
sitoutumaan vuoden 2010 HNS-yleissopimuksen sääntöihin ja koska kyseisellä 
yleissopimuksella pyritään varmistamaan vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten 
johdosta henkilöille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvien vahinkojen tai menetysten 
riittävä, nopea ja tehokas korvaaminen, on selvää, ettei ympäristönäkökantaa mitenkään voida 
pitää ”ainoastaan liitännäisenä”.
Vaikuttaa siis siltä, että vuoden 2010 yleissopimuksella on useita tavoitteita ja useita tekijöitä, 
joita ei voida erottaa toisistaan. Yhtäältä siinä määrätään saastuttaja maksaa -periaatteesta ja 
periaatteesta, jonka mukaan ympäristövahinkojen varalta on ryhdyttävä ennalta ehkäiseviin 
toimiin, ja annetaan säännöt vastuusta ja vahingonkorvauksesta ympäristövahinkojen 
tapauksessa. Toisaalta sillä pyritään panemaan täytäntöön Kansainvälisen 
merenkulkujärjestön yleissopimus, jonka tarkoituksena on säännellä merikuljetusten 
yhteydessä aiheutuneita vahinkoja, muusta kuin ympäristön pilaantumisesta johtuvat vahingot 
mukaan lukien, sekä estää ja minimoida tällaiset vahingot. Niinpä siinä annetaan säännöt 
muihin kuin ympäristövahinkoihin liittyvästä vastuusta ja korvauksista.

Tämän johdosta ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti voidaan 
päätellä, että ehdotetun neuvoston päätöksen oikeusperustan olisi oltava SEUT:n 100 artiklan 
2 kohta ja SEUT:n 192 artiklan 1 kohta yhdessä SEUT:n 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan 
v alakohdan kanssa.

VI. - Päätelmä ja suositukset

Edellä mainitun perusteella sekä koska ehdotetun neuvoston päätöksen tarkoitus on valtuuttaa 
jäsenvaltiot ratifioimaan vuoden 2010 HNS-pöytäkirja tai liittymään siihen unionin puolesta 
ja näin ollen sitoutumaan vuoden 2010 HNS-yleissopimuksen sääntöihin ja koska kyseinen 
yleissopimus kattaa paitsi ympäristön pilaantumisesta johtuvat vahingot (pannen täytäntöön 
periaatteet, joiden mukaan ennalta ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä ja saastuttajan olisi 
maksettava), myös muut kuin ympäristön pilaantumisesta johtuvat vahingot, jotka molemmat 
johtuvat tiettyjen aineiden merikuljetuksista, SEUT:n 100 artiklan 2 kohta, 192 artiklan 
1 kohta ja 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohta ovat asianmukainen oikeusperusta 
ehdotukselle.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 17. helmikuuta 2016 yksimielisesti1, 
että ehdotetun neuvoston päätöksen asianmukainen oikeusperusta on SEUT:n 100 artiklan 
2 kohta, SEUT:n 192 artiklan 1 kohta ja SEUT:n 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan 
v alakohta.

Kunnioittavasti

1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Kostas 
Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, António Marinho e Pinto, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.
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