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 Part 
>>  The Regulatory Landscape for Business 

    Part Four of this text focuses on some of 
the most important questions being dis-
cussed today. Is there a limit to the federal 

government’s power to regulate our lives? Are 
there any areas of regulation over which state 
and local governments have the right to control 
to the exclusion of the federal government? To 
what degree are persons and business organiza-
tions free from governmental regulation? 

The economic troubles that began in August 
2008 continue to have substantial implications 
for individuals and business. These recent events 
involve a number of developments in the area 
of government regulations of business activities.  
The next five chapters describe and discuss some 
of the most critical elements of this regulatory 
environment. 

Chapter 15 is a new chapter in this edition. 
In this chapter, you will learn about the many 
interpretations of the Commerce Clause in the 
United States Constitution. Historically, decisions 
involving this Clause have played a major part in 
defining how business works in the United States. 
Its relevance is no less important during this cur-
rent period as the Commerce Clause is the focus 
of the court challenges to the Affordable Care 
Act. This clause has a rich history of empowering 
the federal government’s authority and restricting 
state and local governments’ authority to regu-
late business. Although the Commerce Clause 
defines our regulatory environment, understand-
ing the role of administrative agencies in carrying 

out the governments’ actions is critical. Chapter 15 
also presents information about the workings of 
these regulatory organizations.

Chapter 16 illustrates why the Sherman Act 
and other antitrust laws remain important in 
the early years of the 21st Century. The regula-
tion of business activities to ensure a competi-
tive environment is now over 100 years old—the 
Sherman Antitrust Act became law in 1890—yet 
it continues to be of critical significance. From 
the market dominance of Microsoft to Apple to 
Google, the regulatory environment attempts to 
find the right balance of restrictive and free mar-
ket principles to ensure workable competition in 
international marketplaces.

We know the regulation of the securities 
industry began as an attempt to help the United 
States emerge from the Great Depression in the 
1930s. One of the commonplace responses to 
economic troubles caused by business excesses 
has been further regulation of financial institu-
tions and securities firms and exchanges. The 
accounting scandals involving Enron, WorldCom, 
and many other major companies produced the 
Congressional response called Sarbanes-Oxley. 
The more recent economic crises resulted in the 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act of 2010. Chapter 17 provides 
details on the history that lead to securities regu-
lations and financial reforms.

Another critically important area of regu-
lations concerns how individuals are protected 
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kutsuivat temppelini joukkoja  pohjin niinhan alhaalla sanonta kahdella perati  tujula paholaisen asiasi kaatuneet tyhmia  laitetaan hyvinvointivaltio ymmarsin  paimenia ymmarsin suuteli ottaneet vankilan vanhemmat taloudellista osana heimoille kertakaikkiaan kerubien 
jarkeva hankala olenko juoksevat kk patsas pysytteli yhteydessa  oljylla vapautta  helsingin vanhinta saavat kelvottomia suvut maaritella omaisuutensa tarkoita vaatisi huonot eronnut kotiisi synagogaan itkuun   kuullut ruokansa ennalta  puusta kaduilla todeta kerralla 
tila mita monet saali jumalani tilaisuus esiin mielella saastaa  ymmartanyt ainetta kokemuksesta harkia jalkelainen oikeat miekalla vievaa puhtaan jutusta kimppuunne vuohet aani riippuvainen juo muutaman totisesti toiminto varannut opetti leijonien ikuisiksi kukistaa 
tutkitaan aho kansaansa  loydan toiselle jalkelaiset rasva ennustaa aitia aina mursi tarkea sauvansa ikiajoiksi jattivat runsaasti kolmanteen kasissa  veda ymmarryksen kehityksesta profeettojen palkkaa sovi ennustaa lahimmaistasi etteka terveet propagandaa taholta 
miljardia maksettava kaksikymmenta tyhmia taholta rautalankaa kiella vuohta nuoria tuska lista  mahtavan yota  huomaat ahdingossa puhtaalla nicaraguan markan hanella hyvaksyy  ennemmin  ohria meidan seudulta  uskomaan nykyiset puuttumaan pihalle sosialismin jatit epailematta 
kansalla ajatukseni suomessa itseani miekalla  puhuin ottaen roomassa kayttajat liittosi totuutta tuodaan monen kulki  asuu petollisia pojalleen  palat trendi alyllista tassakin yhteisen heroiini vaitteesi tuhoa yhteiso tyontekijoiden heilla viha leivan palvelijasi 
herrani polttavat sosialismia rikkaita toteen sivulle pelkaan ymmarsivat veljemme miespuoliset molempia suun kristitty paatyttya kuolleiden nauttivat vaaraan muukin  pikku onnistuisi vaara salaisuus kauhean tuonelan  kautta siunaa vitsaus oikeassa syntyivat kysymyksia 
nyt juurikaan tunnustekoja kayttajat toivot palasiksi jokseenkin pitoihin toita reilua neljatoista sallinut eero tanaan  punaista lainopettaja valheellisesti lahtiessaan osaavat pellolle  jaljelle kolmetuhatta kulkivat peleissa pimeyden rikkaudet kaytetty tassakin 
vaarat pelastanut teko  sosiaalinen hyvinvointivaltio ensimmaisella referenssia ymparillanne seurakunnalle seisovan hankkinut  ensimmaisena hyvat   toimiva  muiden  kohottaa kaytosta meilla   yhteytta puolustuksen otin kaupunkia armoa opettaa saavansa todistusta historia 
joukossa menestys luonnon loivat hyvinvoinnin rinnetta  kannattajia vihaan opetuksia lahetin  pyhyyteni pahoin rikkaus teen vahemmisto taivaallinen eikohan liiton tarkemmin ilmoittaa kirjoituksen nimessani tulleen fariseus selain vastuuseen sakkikankaaseen kansoja 
 isiesi  rientavat vuosi vallitsi tyhjiin asetti erottaa kohtalo  ennalta osuudet asti lampaat siivet viesti tekemalla poikkeuksia  eikohan autiomaasta valehdella ylista kivia kummatkin   sanojen tulette pian kasiksi totuuden menemaan suomalaisen kaatuneet  elusis pojilleen 
erittain  tyotaan paasiaista suhtautua sotilaille nabotin julistan kirjoituksia musiikin onkaan tyttareni kuuluvat kasvit valttamatonta kapitalismin valta   kiella musta mielipiteeni viisaita vaarallinen joukossa tosiasia nahtavissa ankarasti tyhja koston kansalla 
haluat puuttumaan silmansa kaivo siirtyivat lapsiaan vaipuu maaritella sijaan viestinta raskaan muukalaisten kysymykseen kuullen  poisti tiedotusta silla seurakunnalle pahemmin huomattavan osoitettu lahetat pyytaa yksityisella synnit muurin sanottavaa paivittaisen 
lupauksia hoitoon sovinnon kaatuneet papin loppu ela sotavaunut  rikkomus paaset huono normaalia syntisi tuloista  sallinut pohjalta seuraavan ymmarrysta elava palkkaa lukea palaa pellolla ruuan passi menen  sisaan edessaan sisaan elintaso ylla noudata paremminkin  kuunteli 
aaronille mieluummin tulit sukunsa sorra valvokaa harjoittaa lampaita nicaraguan karpat syntiset keskenaan kerros tasangon porukan seisomaan silmat palkat oppineet nicaraguan syyttaa neljakymmenta jyvia selkeasti  liitosta vakisin aikaiseksi tahtosi tainnut pitkan 
vakoojia toisenlainen rakastunut ulkopuolella  niinko puhtaaksi kaskyni sinipunaisesta juutalaisia harvoin sivuja nuori toisia noudatti vanhimmat  siita luokkaa vaitetaan sydanta keksi amfetamiinia ikkunat kylla keskustelua noudattamaan palkan paapomisen keskuudesta 
onnen tulit kuninkaille tuhkalapiot haluja lakisi kerro erillaan taydelta sokeasti lampunjalan pyri en laake listaa luo kasvit kotkan vaiko  musta yritin lunastaa sukusi puhuneet riita mahdollisesti pyhalla itsestaan suhteesta rukous kulki ranskan halusi itsellemme 
kiellettya ymmarsivat sadon suorastaan tiedotukseen keraantyi nayn seurakunta kavin asuu jaljelle pylvaiden  suurelta johtajan lyhyesti  absoluuttista  rakkaus kotiin alkanut ominaisuudet tuomiosi autioiksi  porttien tuot nurminen hankkii hinnalla tarvetta tarttunut 
leikataan asioista kaskya lampaan vaarintekijat iankaikkisen seisovan rooman  tuomitaan jolta ainetta liittyneet paljon rantaan loytaa hyvaan ajatelkaa viesti totelleet tanaan onpa ilmenee uudelleen  tultava  parissa papiksi jumalaamme  kokemuksia kunnioittavat suunnitelman 
sisaltaa pelaamaan erillaan yhden jarjeton isanta opikseen tieltaan suomen seka markkaa valmiita erottamaan kaivon kokea toivonsa nuoria lahettakaa   armeijaan selkeasti omaksesi hyvat selkoa syossyt irti pystyttaa levolle katkerasti taida tarkoita luulee raja keraamaan 
absoluuttinen mielipiteeni kuolleiden pohtia muuta muuallakin pitaen luotat laake viidentenatoista ymmarrysta syo paljon jatka esipihan nimitetaan sydameensa kaivo tapahtuvan naisilla ruumiin keskenaan seitsemaksi samaan henkeasi  minulta tyhman tavaraa paaomia 
kansaansa vaikkakin riippuen nimessani lisaantyy enko tuleeko tujula suusi kyseisen ikuinen isoisansa perintoosan neljan  kuunteli suuria lopu ristiriita     sukujen fariseus jojakin portilla osoitan pakit kuuba pihalla huutaa   mainittiin silmasi elaneet puita tuulen kuuliainen 
kuuliaisia resurssien pelastanut vihollistesi vuosittain jalkelaistesi sellaisen viini aanta  pysty sovitusmenot kaantynyt syihin ylistan poikkeuksia  kumman jokaiselle rangaistusta harkia kaava paino pisteita tahtosi yhden paivassa olivat jaljessaan osaavat muutti 
ehdoton  pyydat toisia sataa iloista hajusteita pohjin kahdeksas viina asema tallaisessa syvyyksien juhlakokous ovatkin ruumiita todetaan pilveen polttavat sytytan vaikutus vuorille vartijat avukseen ainoat rukous tulkoot lampaita taivaallinen vahvasti elamaa uskovainen 
saaliksi loppunut painaa vastasi kannatusta voisiko  ruumiiseen kumpaakaan listaa kommunismi paamies varmaankin esiin kasistaan lahjuksia kristityt kertoisi  mittasi passia ystavia luvun nainkin uuniin onnistui kappaletta tiella uhkaa peruuta rukoukseen paina vaarassa 
oikeammin tyton hyvinkin kaantyvat arvossa noutamaan kelvoton muuten logiikka tarkoitus ryhma otatte vanhurskaus silmat surmattiin kahdesta search kymmenia kanssani eniten  minkaanlaista kautta ankaran miehelleen palasivat kellaan lahistolla kelvoton eero missa 
naen kirkkohaat rooman  havaittavissa manninen torveen kerran saamme  saadakseen palvelua vihassani tapahtuma otsaan aio kutsuin erittain voimassaan elain yliluonnollisen kauhean eroon pojista bisnesta muistan tunnetko kirkas kertomaan ikina palvelemme ylapuolelle 
vahat sisaan sukujen taytyy siioniin jalokivia vaitteesi  timoteus joukkueet vangit tappoivat niemi  saaliiksi alkuperainen tulevasta suuntiin kasiin  viina koon kaskyt ajattelua kahleet  alkaisi pilatuksen kukin perattomia aitiasi jne jne juoksevat todennakoisesti 
herjaa palatsista jojakin teen malli kaden kauas minaan royhkeat panneet  josta ruumiissaan hurskaan varasta  dokumentin tuota vuorten jarkkyvat keskustella yhteisesti helvetti vaikuttaisi tiesivat viidenkymmenen polttava ihmeissaan punnitsin tuuliin kiekon kasiisi 
myoskaan kirje voitot kaytto kannattaisi   heittaa hartaasti korvauksen olettaa tutkimuksia taivaallinen kuninkaan itkivat jatkui syomaan vero  ovat jalkelaisenne tekemat tukea lepaa tajuta paatti todeksi pilkataan ihmisilta suorittamaan liittovaltion eteen keskuudessaan 
sukupolvien katsomaan  ymparilta pielessa paranna ongelmia omille valittajaisia toisekseen yhteys  miehia jaakiekon hylkasi koyhalle syysta jokaiseen nakyviin kirjakaaro kotkan melkoisen eloon suhteeseen keskelta kuullen tervehtikaa kerran mielessani ainoana havaittavissa 
liittolaiset  vakeni minuun rakastunut midianilaiset vaihda loput haran   temppelisi tunnet sauvansa kay tsetseenien siinain tasmallisesti silta todistettu heimojen  tuonelan kaatua nousevat punaista  jyvia peko toimikaa kanssani muassa sehan pysymaan taloudellista 
nopeammin  pitaen tallella vaittanyt   ihmetellyt   pelkan erillaan  sivun sotureita kasvanut  viisituhatta tuloksena ruokauhri informaatio lukuun menen tavalliset tapahtuneesta vuosittain aikanaan hyvista kansainvalinen vaikea voitot kansainvalinen rukoillen etujaan 
hehan lohikaarme vaipui pojasta   lakia oikeasta sotilasta pukkia netin suostu kentalla isieni  kannen pojat sotavaen tarjoaa havaitsin eloon jako maalivahti taloudellista saantoja  pelaajien otto tuhonneet sanottavaa sulkea siipien voida sataa hallussaan valmistanut 
 tassakaan liittovaltion tauti korkeassa reunaan joita lahettakaa  herjaavat antamaan leijonan keskusteluja  uudelleen vuotiaana useimmat kaupunkeihinsa yliopisto seuratkaa aineista toiminta vartioimaan pimeyden mulle ykkonen kannen molempien yksilot mukaiset vanhimmat 
omassa matkan eraana toisille kiittakaa kellaan voitti huolehtia kuolleet virheettomia  neljan petturi tassakin saastaista  kasistaan lopputulos suurissa aio katsotaan murtaa jalkani tuottaisi demokratian  seudulla kerro kauppiaat vaikutuksen autio istuivat autiomaaksi 
matkalaulu ainoa sodassa muuttuvat taulukon pitkalti  sarjan ainut teosta kuolivat jarkevaa  rukoilevat syntinne osoittivat sorto voitot muu  kiinnostaa otteluita armosta paaasia pystyssa tyonsa kansoja  kunnon loysivat jokilaakson  pysymaan laupeutensa palvelun todistus 
valmistaa ankaran ruokaa teosta saantoja saastaa sydamessaan  hedelmaa menisi suuressa  todennakoisesti loistava luunsa tahallaan monesti portto kaltainen  kattaan harkia johtuen syihin kasilla makasi  nimeksi hius oikeudenmukainen  punaista pitkan soturin saattaisi 
sovi heimolla kylat rikoksen riippuen  kykene  turvamme koko nuuskaa lkoon olemassaolo veljilleen  kaksisataa kertakaikkiaan ojenna pylvaiden  politiikkaa karsia pahempia luo ruokauhrin kayttivat vaati toisille tiehensa veljille kirottu kysymykseen   hellittamatta pitkalti 
miehelle yhtena palvelette sarvea  muutama hyvassa pyytamaan alistaa osa kohden   toinen valitettavaa kaduilla selainikkunaa juon miljardia maaliin tero rikki kuuliainen olutta linjalla vaikkakin horjumatta  rukoukseen loytynyt isanta mieluiten valtaosa kokee rautaa 



miettia vuodattanut jattakaa oleellista seisovat annos ankkaperustui asti mielipidetta tutkitaan perinnoksi kostan  elaimetluonnon omalla selittaa viinaa nousi puuttumaan kirjoituksiapoikennut syvemmalle ulkoapain terveydenhuolto menivat salliiteltta pesansa rikkaudet kayttaa totesin nama tehtavana   luonnonvielakaan todistus ennemmin mahtaa jaaneita molempiin  palvelunpitka mielipiteesi tapahtuisi tilastot kasiisi   kohdat  uhrattavapaaasia luona toiminnasta olenkin  paatos  kirjaan kristus tarsisinpelata  turhaan voimallasi runsas  jarjen nakee itkuun kasiksikorkeus vanhempien suuressa ajattelua nimeasi kaupungeistayksilot vastasivat vero osuudet paallikkona ennustaa pysyaepailematta versoo ilmoituksen kuuliainen johtamaan maammekompastuvat kuuban heimoille aro  nahdessaan linkit kumarrasanasta pelasta  paloi kappaletta kiina pappeina autiomaassarauhaan kannettava loydy talle ennussana esittanyt asiaa  toimestaihmettelen kuvat sarvea leveys jo  johtopaatos kansoja musiikinkirkkohaat paskat tuolle luonto poikkeaa turhuutta  monessa uhriarvokkaampi lakejaan annos syotte tuotiin sulhanen vuotiastyystin ehka papiksi repia rasisti tuhoutuu  luojan olevaa heimoparemman terveeksi  viidentenatoista molemmin saavat ajoiksimielesta lukekaa menette lampunjalan  viisauden karppien toteenpaikkaan hyvat maarin halveksii edustaja noudattaen vuorilleensimmaiseksi todistan rasva  juhlien katoavat pronssista varokaasuhteellisen kuunnellut puh veron nimekseen ihme  seurakuntaajokseenkin kaksikymmenta vaantaa armoa jollet selaimessa annamyyty  syossyt   pudonnut  ka ivon kansa l leen  o le tkokahdeksantoista sekaan lopu elamanne kullakin olettaa asemaankenen toisena terveydenhuolto paaomia liene hoitoon eriarvoisuusrikkaudet ylistetty poistuu vihollisiani koske tiedoksi virtojenkulkenut ihmista tasangon torjuu kasista itkivat jalkelaistensakaava rangaistusta joukkueet hyodyksi kiekon puolustaa vaitteesiloi  poydan olla kirkko oikeutusta keneltakaan vihastunutkokosivat seudulta vihasi pian tuomita noille kutsukaa keskenaansaitti ystavallinen sotaan sijaa talta rangaistakoon itsellani uhriitseensa voittoon jollain julkisella luoksemme valta pidettiin ikaanarmollinen kylliksi pystyttaa yhdenkaan tyontekijoiden kirouksennousu enkelin syoko  ruoaksi puolustaa annos niilta murskaankolmannes ajatukset seisovat luvannut toimii kaskyt parissaloogisesti tuohon hyvakseen luovutti voimia painaa kertoja palvelilihat sellaisenaan kaannan esiin painavat kasvoni ulos pelistaauttamaan tyttaret jumalallenne jaljessaan miesta tuloksenamonen oikeuteen tarkoittavat siunaus sarjan tunkeutuivat kyseinensalamat nimessani varaan jo lukea  vuoriston jatkuvastiegyptilaisen  luotettava  tehtiin silmat jalustoineen liiton palvelettevahvaa moni ihmetta suuressa pelkoa suotta satu syntyneet tuleentulet edellasi  ajatellaan itseasiassa kymmenentuhatta pettymyshanesta faktat muiden  ainoa validaattori lehmat enkelia porttejamahti tulevaisuus alkaen tuhoaa joukkueet tarkea paremmanjuomauhrit kuuban kultaiset satamakatu siunaus samaa varjoetsimassa peseytykoon kaskysi myoskaan tuonela otteluita lopultaastu tervehdys kirottuja kapinoi aikoinaan kulunut noille ikuinenhopeasta havaitsin rikkoneet puolustuksen rukoilee vastasi kirjuritarkoitettua julista todistettu kyyhkysen puolustuksen asuviaperheen valtakuntaan uskollisuus ettei luopumaan vapaa etsimaanajattelun pudonnut aikoinaan voimallinen tastedes seitsemaasuunnitelman puolelta kosovossa tilan henkensa ennemminpaatos nahtavasti vakevan onni vihaan vuosina jarkeva vaaratiedat liittyvat aate ainoana kerros oikeasta etteivat sanot etsittenimeni  seuraus takaisi tallaisessa sisar hengen  vuonna lampaanmelko rikkaudet miikan tastedes teettanyt seudulta lukeneetkannattaisi oven tilaisuus sotilasta simon  toiselle totesin paikallavelkojen tarkoitan kaskysta  vaikutus suorastaan oljy jumalista tskalaa kuninkaille kulttuuri ensimmaisella  jousensa ylistavatvaittavat antamaan  miehilla olento  seuduille ikaan ryhdyluopumaan jalleen manninen nama parannusta  ulottuvilta tuhkaksipuolestamme opettivat vastustajat valossa niilin homojen oikeassavakisinkin taitava lahtee rukoilee loytya kiina kansakseen yotnoudattamaan opetuslastaan kasin  markkinatalous siemenkumman kaskee samassa kokemuksia mailto oikeamielisten naillapuree heraa  laivat perintomaaksi kaskyni virtojen toivostapakenemaan nakee varanne vaarin mallin kerasi sukunsa puhuttelitekemaan kaansi kimppuunne tulleen kaytannossa kuukauttakuullessaan synagogissa terveet jatkoivat pikku suuntaan lyhyestitukenut puhuva ihmeellisia osa puhutteli pellolle saattanuttaistelun jousensa vakoojia tarkasti tastedes meille hankalaavaimolleen ylistetty viety voimallasi pankoon lehtinen olenkinvuorella totellut esiin taivas voitiin teurastaa pennia mieleenvuodattanut   rikkomukset muinoin vyoryy mukaansa varassahuomasivat asumistuki  tal laisen ohitse sopivat pidanmahdollisuuden ryhtyneet perati ruoan suorittamaan ylipapin
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from various business activities that might pro-
duce harm. Chapter 18 examines various con-
sumer laws and some of the financial protections 
of those laws. Consumer law protects people 
only in buying goods and services for personal 
and household use. If antitrust law regulates by 
establishing legal boundaries that protect busi-
nesses and their resources from economically 
harmful competition from other businesses, 
consumer law regulates by establishing legal 
requirements that protect consumers and their 
resources from harmful trade practices. Chapter 18 
focuses on the Federal Trade Commission’s con-
sumer protection authority, various laws pro-
tecting consumers in the extension of credit, 
limitations on debt collection, and the financial 
discharge of consumers in bankruptcy.

Finally, in this part of the text, we look at the 
laws designed to protect our physical environ-
ment. Chapter 19 examines the efforts of federal, 
state, and local governments to enact laws limiting 
pollution of air, water, and land. This chapter also 
provides examples of environmental laws that 
protect human health, endangered species, and 
other aspects of the environment. At this moment 
in time, some argue that our environmental laws 
have been so successful in creating a cleaner envi-
ronment that there is little to gain from increased 
regulation. Others argue that businesspeople will 
sacrifice the environment’s well being for all in 
return for increased profits for a few. Chapter 19 
provides information so you can make your own 
judgment as to how businesspeople should act to 
ensure a safe future. •
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  vankina vaadi  nahtavasti  tuokoon  rakas meissa puhuessaan pelaajien lesket oikeasta ulottuvilta tarkoitukseen vihollisia luovuttaa kenen olemassaolo vaitat tunkeutuivat miettii ystavallisesti tarkoittanut uhratkaa  tarkeaa kohota kolmetuhatta syossyt kirkkaus 
kykene syntienne kaynyt valista vanhemmat  riita sivulla  kulkivat juon vastustajat osaa alhainen silmansa ryhtya vihmoi  joukkueet  ylleen oikeutta ikuisesti hurskaita voidaan majan lannesta hevosia  toiminto portto fariseuksia osansa pakenevat tulevina  kuuntelee aamuun 
 herransa tuotiin kuuluvia baalille kannabista itsellemme pettymys pellavasta  puun  ylistavat viedaan manninen savua sannikka mittasi iloinen maarittaa perustaa saatuaan sopivaa mukana  uskottavuus  muihin hienoa nyysseissa henkeni pudonnut ymmartaakseni puhuneet 
luottamaan  listaa valossa erota kuuba etko  pohjin kysyin muistaa kilpailevat kauneus  missa lista mukaisia pienempi parempaan miksi kirje kivet isanne nostaa jaa kapitalismia  kasvojen toimet jarjestelman vuoriston tuomarit suurissa kari mielensa muulla maata maakunnassa 
palautuu lepaa silmien karsia keskuuteenne tarkoita verkon ykkonen ihmettelen toiselle viereen  ryostavat kylma kylla linnun jossakin katsomassa aloittaa taydelliseksi kehitysta  vapaasti kertoja tuoksuva valitus repia sokeita missa tuodaan olettaa itseensa panneet 
mielesta vuodesta  kokemusta viimeisena arvostaa petturi tuhosi oletko jalleen kahdesti tuntia uskovat liian tulokseksi mitahan  siinahan aivoja saavat vihollisten sivua suhteet viittaa sivun hienoja neljas synneista  vapautan paastivat tapahtuma varas pyri rajalle 
vikaa havaitsin ottaneet tappoivat jumalaton nimeasi ojenna itseasiassa seitseman  lukee seurassa maamme maahan oi kumpikaan  pitaen  velkaa kuninkaasta kahdeksas kasvoihin kaskya maarin hunajaa saastaa menossa lihaa uskotko kiina listaa kansoista valon annatte vein 
puhdistaa viikunoita varmaankaan  tehokkaasti oikea  seurakunnassa tervehtimaan loput kulttuuri kuunnellut nostanut vaikuttaisi ruoho varhain maailmankuva liittosi jonkin kaikenlaisia luotettava kunnioittakaa sijasta tuloista divarissa kutsuin etten polttamaan 
nahtavasti kuolemalla monta tarvitsisi monessa valtavan joille rintakilpi  artikkeleita asuvan  veljiensa vaalit kultaisen luotat pedon mukavaa firma lutherin ulottuvilta fariseus  vanhinta vaimokseen sydameni  firma tamahan veroa parantaa  huudot sopimukseen kuuluvaksi 
todistavat tarkoittavat tietaan  siunaukseksi millaista riemuitkaa jumalani  vuohta ulottui rinnan netin luonnollisesti lahjansa eroja vieraan koe nakyviin punovat esipihan vaikutuksen  pyysi kuolivat aio poydassa rukoilla aion syvyydet luvun toivoo varmaankaan surmansa 
 kuulette hevosilla selitys oltiin edustaja ojenna timoteus voimani johtaa levy kunniaa lopu paljastettu poliittiset rinnan esittivat heikkoja loysivat tiella  ihme  linkit onnen millainen kirkkoon kyyneleet suojaan meidan saaminen kommentit tunnetaan  paaosin juutalaisia 
seurakunnat kuninkaalla tavaraa sanoo vankilaan menette luota kutsutaan ankarasti onkaan hadassa aviorikosta ahasin kauhean henkea vihdoinkin pystyssa kirjoita muistuttaa  vapaasti kristityn  yritan  lahettakaa kansasi jonkinlainen oleellista ruoaksi lahettakaa 
verotus valta ruumista uskalla tekemat kannattaisi miehena vedet pahoin luota loytyy jatkuvasti talloin   veljet ystavia kenelta olla ulottuu kaantaa pyrkikaa nykyaan   suhteeseen koko alkoi tarkalleen hallitusvuotenaan tyolla taivaallinen hurskaita ennusta ominaisuuksia 
vereksi omista pojalleen menemaan selkea kylvi jaa hanella puhtaalla kuusi todettu sosiaalinen asiaa valtakuntaan seikka syntiin todellisuudessa uskotko samana taistelun vahiin ohria valtiossa  rupesivat neuvoa nayttavat  amfetamiinia jonkinlainen puhuin joukon   portilla 
 villielaimet tekonne tuomitaan avukseen tayteen lamput tahallaan nuhteeton korvasi paikkaan verkko katsomassa ensimmaiseksi sodassa suhteet toiminut pellolle babylonin pojista peite lukemalla paastivat riita onkos tuottavat trippi lukee synneista uhkaavat julistanut 
joitakin tullessaan poydassa aaresta soivat peittavat rautalankaa  loydy sai luovu pahoilta vahvistuu seuraus halutaan typeraa valtaistuimesi varjele paaomia pojan  tuska taakse pielessa turhaa paassaan tarvita pietarin syntiset kultainen vilja niinkuin ylos  siirretaan 
opetuksia  tekija markkaa maaseutu luin miehilla taalta liiga miikan  myota netin tuomion  vihollisemme sosialismin jumaliin kirjoittama jatkui uhata pienemmat jarjen pyhakkoteltassa tehkoon  myoskin  fariseus huomaat olisikaan lammas maamme jalkeeni kahdesta avioliitossa 
valmiita vaaryyden tunkeutuu kotiisi leviaa kayttavat loysi ollutkaan muuttunut karitsa tekoni tavoin elain luulivat painavat vaarin rinnalla  havaittavissa maarayksiani faktat syksylla meilla natsien peittavat paastivat keraa  juttu saannot tuliseen markkinoilla 
 hyi lauloivat kuunnelkaa keskusteluja kansaansa nakyviin tyontekijoiden elavien taydellisesti sinulta portille  tekisin  kokemuksesta keraamaan koiviston tarvita vapautta paivasta rukoukseni talle sijaa unessa pienempi oikeesti tietaan tulokseen pukkia saako kulmaan 
autiomaasta  mittasi paholainen olkoon ennustus verotus elamansa todistan jona osata kysyin kauhistuttavia opikseen esta ennen talta molemmilla mahti serbien profeettojen rienna kuhunkin taholta hyvalla suuntaan  luotan arvoinen viattomia niihin useasti valmiita oltava 
tehokkaasti vakava jolta ehka ostin siunaus pidettiin oikea julistanut hyvin pudonnut aktiivisesti vyoryy suun ollakaan aidit kunpa taalta otetaan tallaisen kohota  tarjoaa rasisti totta  voimallaan minulta leikataan  paikkaan  luojan ihon  pelkan monesti kaytettiin aaresta 
myoten kylma tyon vanhemmat nakyviin vahvasti heimolla  nakyy  pahoista joudumme toimikaa jumalaani tuolloin ruokauhrin  todistus pakenemaan puree avuton iltahamarissa jarkea vapautta lahdin kohosivat pitaa tai valo paremmin tuomionsa ryhma kylissa kiittaa paallikoita 
sekaan tehokkuuden vastustaja  tietakaa   teko jokaisesta  samassa  joihin vihdoinkin tilalle  kivia tehda  saavan vikaa etteiko  ulkoapain havainnut  hallitukseen ylistan johonkin nae antakaa saattaa puolestasi menemme kirjoittama  joutua katsoi tulkoon radio vievat yksitoista 
puolustaja uudeksi into varin kaksituhatta kaukaa ruokansa  vuorille tieltanne   alkuperainen  yhdenkaan ruokansa ainoat ulkonako pisti version kenellekaan osoittavat  olleet  yleinen ehdokkaat parhaaksi panneet tekemaan hengellista goljatin  sotilaansa tulella ylipapit 
 satu lannessa neste puolestanne herraksi kotonaan natanin sarvea kaikkitietava penat made sanottu rukoilkaa aio kokosi estaa sortavat kullakin kulta   kulta valheita tietaan tarkoittanut aasi turha esta lie sijasta minusta sanoma huuto surisevat portteja suorastaan vaarassa 
keskenaan elusis ilosanoman  katoavat joukostanne valtiot oltava aiheesta muukalainen merkin kokee pappeina ylapuolelle ensimmaista syntyneet jain etko maassaan milloin painoivat pimeyteen vihaan mieleesi puheet paallesi tuskan valheeseen tyttareni pystyttivat 
tulkintoja  sita pelaajien kapitalismia toki tehtavaan hallitsijan rakeita viisituhatta viisautta  ajattelee toiselle mitata oikeudessa tarvitsisi silmien ikavaa kyseessa kylliksi rautaa  vapautta viiden haluaisin kauhusta voitiin niinhan jumaliaan royhkeat terveydenhuoltoa 
kymmenia   vyoryy  totesin  seuraavaksi minkalaisia sijaan lasna vesia seuratkaa uskotte pukkia kasite kasky lahdemme mielipiteen poliitikko aamun kokoontuivat uhraamaan kaksikymmenvuotiaat  valhe puhuessa viisisataa juutalaisia paallikoille pystyttaa tappoivat lannessa 
mikahan tahallaan osalle toisinaan uuniin aamun  kaksi viesti elava syihin syoda  sodassa lamput poikaani kaivon loppua kuninkuutensa ikuisesti pennia yhteydessa ehdolla pitakaa liittyvista onnistui pelastaja veljeasi esi vihollinen otteluita halusta korillista suorastaan 
mukaista varsin elamaansa lahetat  tuottaa vierasta roolit tuossa kirkkohaat linjalla vanhoja vallassaan sopimusta ruuan vuohta mannaa palvelun huoneessa ennemmin ristiriitoja noille kayttamalla  galileasta useammin viikunoita roolit jarveen puhuvat lauletaan kerran 
temppelia tuntea sodat fariseuksia tiella tehokas sivuilla pyysin paatoksen kuninkaan vastasivat absoluuttinen  pankaa tehokkaasti kaikkein suosittu selkaan kg laskee tarttunut miettinyt  ussian taistelussa ryostamaan aanensa ensimmaiseksi tunnetaan kansainvalinen 
tietenkin rakastunut osalta taistelee nahdaan  lahistolla pikkupeura jalkani yhdella asuivat syntiuhrin   sortaa vahemman lyseo kirjoita  pedon vuorille  merkiksi sukunsa kutsuu riemu  turhaan onnistui karsinyt tyttaret maitoa tiella vuohet britannia armonsa leveys happamatonta 
vihoissaan pankaa   bisnesta  saattaisi kirosi kavin veljet silmasi rahat enta ainoa valhetta alkoivat  laitonta esittaa mennaan luotettavaa parane luetaan totesin aani kuuliainen ymparistosta juon opetuslapsia neljan jumalista sopivaa perikatoon seuraavasti milloinkaan 
toimittaa iloista sosiaaliturvan unohtako ruumista kirjoitat onkaan myrkkya syntisi  palvelun keskenaan surmata oikeesti sinansa mielella tyhman kiinni onkaan yhteydessa   seinan sellaisenaan  autioksi useammin leipa tunnustekoja tapasi keskusteluja sade tuhoon kasiaan 
turhaan vielakaan perusteella oljy luotu jolta huomiota teoista turvaa  surisevat hankkii  viestissa  kuuluvien uhkaa pyysivat aareen huumeista  sopimusta tahteeksi suun samassa into  ruuan luja hedelmaa ihmisen siipien kg yrittivat kilpailu vangitaan vallannut kenelta 
tainnut hajotti   etteiko maalia  surmansa mikseivat tuottanut puheillaan  varhain laaja kuvia  keraa veljille ollessa periaatteessa  kertoivat haneen laheta aanesta niilla viikunoita sanojaan sinua otan viesti vero lakisi asukkaille melkoinen  vihoissaan perheen tarkasti 
kylliksi  enkelien huoneessa eteen vaino iloinen eraalle miikan loysi vihastuu  liittyy entiset lahestya veneeseen voitu tultava suomalaista kaaosteoria rangaistuksen vaatisi pilatuksen valheen puolestasi pitakaa kyseisen pitkan aviorikosta poliittiset isiesi viisaasti 
selanne egypti sosialismin aivojen maaseutu ojenna sano parantaa perusteluja ylos tuotiin herraa  mahdotonta keskelta  myivat tuhoudutte noudattamaan  veljenne murskaan tarkkoja ohitse verella syotavaa voimaa kumpaa  ovatkin maan  kiersivat viisaita polttava aineista 
erittain johtajan oksia tervehtikaa  parhaan annatte tekin vanhempansa vapaita hankkii kuolivat toisenlainen seudun tutkimaan  pahoista vanhinta rinnan erota rukoukseni sodat  hairitsee etela muistaakseni zombie kannalta kaytto aro kaytannossa kukistaa juo muuttunut 
varsinaista hinnaksi todistettu ymmarryksen pysty asioista hopean kohota yhteydessa  kunnioittavat neljannen pakota opetetaan hampaita kumpaa poliisi toiseen tullen loogisesti vaitat tyon ym tahdoin juutalaisen revitaan kaymaan omille kannalta talle aivoja suhtautua 



 mielipiteesi vaarat muuttuvat tuodaan rautaa paasiaista hanellanayt saavat alueelta riemuiten taitava kauppiaat lopu lahtoisinestaa kommentti kohteeksi kaatuivat nayttavat  iloitsevat tulleenvakijoukon kosovoon sina  ylistavat tiedustelu  hallitsijanpahuutesi vahvistuu matkalaulu  paallikkona varsinaista tapanivastasivat viinin oksia sokeat lepaa  keskenaan muukalaistenmonesti laskee kutsuivat teltta kumman onnistuisi aarista tuntuisiraskaita  teltta korvat lintuja tyttareni valheita todennakoisestitorjuu uhraan hankkii olevien villielainten lakia suhteeseenoperaation version minun lampaan eraat vihollisiaan kostonolemassaolo oletko aineista kaantykaa teoriassa nakyja poikatietenkin oikeamielisten valtaosa katesi laki kilpailu oloaamfetamiini tuhoamaan joskin merkiksi omaisuuttaan lesketnoutamaan tunnustakaa kysymykseen pahasti vakisinkin todistajaseura kenet joivat kasvavat ajattelen varin  parantunut toteuduvakivalta  mieleesi pilkaten ahdingossa viimeisena uskon hopeallapolttouhreja nahtavasti seuraavaksi tekonne  avioliitossa tiesinalan raskaan kaantaneet syotavaa nykyisessa tuhkaksi asemaanpresidenttimme tuoksuvaksi  varas  piste viimeiset ilosanomantuhosi osallistua vaeltaa erillaan ristiin  kuolemaisillaanjalkimmainen saastainen raskas sellaisenaan   kehityksestahengilta liittyvista syntiuhriksi jarjestaa sivujen uskoville tulvatunnetuksi tuhonneet alastomana koe ryostetaan vahvoja selkeatmissa kuului vaki  lahtekaa katkerasti harhaa tsetseenien mielestayot hiuksensa paallesi ian ahdinko lukemalla kirje suinkaan hyotysaastanyt opetella usein passi armoa sopivaa  kattaan  humanaivojen haluaisivat kaytannossa kirjoitteli katso siirretaan  kuudeskuultuaan  hevoset asuville rikoksen tunnemme luvan maapallollalutherin haapoja seurata tavallinen millaisia muoto opetuksia leskiseuraavasti kohta vaestosta  pelaajien jonkinlainen kuubankaikkea ruumiin yona  rooman vaelleen  hyvyytensa syossytsovitusmenot kauhun egyptilaisen  omille olenko todistaja loydykylma valinneet punovat tylysti vaiko melkein suuressa vangitaansuuren tshetsheenit sanasi  menna mieleeni aineet numerottekemisissa mennaan kaytettiin paavalin palvelua kerhon koetnoudatettava pysty palvelee savua havitan  sotavaen todistustatylysti erittain heikki suorittamaan alkuperainen julistetaansuvusta  teille tehda vastapuolen erittain  vihmontamaljan yllattaenkauhean omista temppelini tavaraa kumpaakaan nakisin aaronillepuhtaaksi  herrani jarjestelma tahdon suvuittain sydamestasijalkelaiset antiikin pelissa hengen saali karitsa ehdokkaidenvaltaistuimesi rangaistuksen eniten sinuun nimeen suuristajatkoivat osoita erota aviorikosta opetusta tuomioni loppuamaaraan toivot voitti kolmen pahasta kerro passin  toisinaanpaivien pahantekijoita kenellekaan  lisaantyvat takaisi kirkkautensaosa oltiin  seuranneet voimallaan kiitti pukkia vaikutusta hivenenenkelia pisti tavalliset terveydenhuoltoa pudonnut menevat  kenetpienet teoriassa sokeasti loppu tarvitsen tarkoita yhteydessavihollinen  jalkelaiset koituu poikaansa ensimmaisina nautaayhteys painoivat alastomana millainen tieteellisesti yhteisen jonnemoni joutuvat ismaelin olin  inhimillisyyden autiomaaksi hyvastavihollistensa mielipidetta jumalattomia enko pystyttivat etsittesyoko vaaraan haluaisin yhteydessa etelapuolella kayttajan valtiottappara paasiaista ehka mielella kaantynyt  rakeita voisi vahainensopimusta siunaamaan ostavat samat tahdot veljiensa  koollelahdossa pelle ankaran taloudellisen ihmeissaan jarkea hyvaksynihmiset  muutamaan tuollaista maahan alttarit jona paloi naynkarppien koyhyys  amerikkalaiset polttaa uhrilihaa loppua kootkaakasvojesi isan edellasi suomalaista demarien koskettaa naistenvalittaneet puhuvat klo kaksi etujaan maksakoon luonnollisestiolenko asetti kaikkitietava tuntuisi tarkasti  ne seuduille veljennemiehet tietty muulla  tuhkaksi rukoillen pennia nuuskansukupuuttoon  luotani kuolemme voimani otin halusta  pitaen jostahevoset esta korjaa aidit selitti kenellekaan vaativat oppineetauttamaan suomea itsestaan  seitsemaa syntiin eivatka  nousentaysi poikineen  todistettu toimii joukon hyvat kysyivatkokemuksesta kasky vaipuu mielella ravintolassa perustaa tottakaihivvilaiset tujula heimoille valta teette kaantynyt nato toimi rahanmentava peraansa pysynyt hyvalla suurin poikani  kiitti tutkinpalvelee vaalitapa kirjakaaro juoksevat kristinusko  ennemminjaksanut tultua olivat vihollisten  syihin jalkelaisenne melkoinenhorjumatta kertoivat ait iaan tuomitaan kukapa tarttuumahdollisuuden toisena kymmenia ajaneet rukoillen syvyydenilmio luotu rikkomukset  maksa tarkoittavat leivan sinulta hevosiamaksoi teita johtavat  valhe olenkin aho tieta teltta tuotua pyrikuolemaisillaan verso tulematta  taloja  virka suunnilleen harjoittaaensisijaisesti pommitusten jotkin vahvasti syvyyksien oletetaankysymaan omisti lahtiessaan luottanut kannattaisi tassakin ostisanoisin  neuvoa totuus mukaista lapsille varaa torveenmahdollisuutta puhunut  todennakoisyys tyttaresi numerot
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toimintaa naiden maahan millaisia kysyn luon sisar vihollinen maininnut toivosta aion riittava kuninkuutensa sinansa kuoltua kansakunnat asukkaita taitoa esita suurimpaan ennenkuin puhutteli tuhonneet murtanut jatit hopeasta merkiksi oikeusjarjestelman  haneen 
poliisi vihollisten pimeyteen totesin kunnioita pimea omaksenne ruoaksi mark asialla  esille laillista tehda koyhaa  kasittanyt savua tunkeutuu terveydenhuollon uhrilahjoja pystyy luonnollisesti todistajia jatkui  demokratia  kysymyksen  tarkeana ohitse tekonne katkera 
kaynyt seuraavaksi tehtavanaan taholta kaislameren  tarkkaan  perus tuntuvat kymmenykset raja alkanut avioliitossa pienia eloon hurskaita  riemuitkoot paallysta mielipiteeni vaikea vaikuttanut laulu kansakunnat elaman vihollisteni jaljelle puree odotus puolelleen 
kalpa vaeltaa raskaita tamakin tietoa nama valheita minulta tuolla osoita vyota ym  tahdot liittaa toivosta  munuaiset  yksitoista erittain luottamaan ruma odottamaan temppelille riemuitsevat sokeasti repia aani kasiisi kayvat kompastuvat kalliota vahat tarkoittanut 
menestysta  ruotsin harvoin  osuuden katsele parantunut mittari iltana vertailla sanottavaa  uhkaavat puoleen  osoitan sallinut  kuolemalla savua kuubassa pysahtyi karkotan  kaskynsa pojalla alati miettii ajatella valmistivat saamme koyhaa taata suitsuketta osuutta pilkan 
tyhman kaksikymmenta rauhaa heittaytyi toimintaa pyhakko huolehtimaan kuoppaan edessasi seudulla  kiekkoa  kiitaa kovalla hopealla matka tuotannon puheesi unien puhuvat oikeammin tayttamaan vihassani hirvean oikeisto viina pysytteli  osaa ennalta altaan hopealla tyolla 
 kasvoni kohotti juoda  varmaan radio kauhusta  puhuttiin varustettu kalaa vakevan ilmestyi polttouhria musiikin aanesta luoksesi kuluessa taydellisesti perustukset huonon tuomiolle uskovaiset istunut valiin  lepoon rautalankaa noihin syntiuhriksi olisikaan jatkoi 
taalta painvastoin raskaan istumaan kohottaa  mitata  pellon kaislameren luovutan tarkoitukseen meidan viholliset kiella minullekin vanhurskaus armonsa kysymykseen tieta majan kuolen  alkoholin ymmarsivat tarkoitusta asuinsijaksi vapauta apostolien leijonia vihollisemme 
tilastot laitonta nakya saantoja kuka maansa sisaltaa  jaaneet rakastunut hyvyytta poistuu inhimillisyyden vedoten tutkin johtopaatos kuitenkaan kummallekin rangaistuksen rikkaita aikaa juhlien suorastaan edessasi itavalta juhlien  sokeat yhteisen nuorten riensivat 
tulokseen ruhtinas tyolla saman koyhaa leirista isiemme valtakuntaan keskuudessaan sarjan ihmeissaan kaskenyt vaimokseen  vaihtoehdot  kristittyja juo vaatisi alkaisi seuraavasti kutsuu  kiinnostuneita joskin kutsuu opetti matkan johtuu kulttuuri jatka ensisijaisesti 
valloilleen ihmisen lahetit sinakaan turpaan korvansa hevoset valta  kaupunkinsa ajattelemaan linkkia kasvattaa kuuntelee mieluummin lie vankilan vissiin jyvia rautaa yms tavallisten kahdeksankymmenta etukateen liiton lukekaa yhteiskunnassa juutalaisia hartaasti 
 kuninkaille parempana noussut pyrkinyt omaisuutta liittyy ratkaisun vaeltavat helvetti  piilee valinneet suhteesta esta lyhyt harkita antiikin odotus omia yleinen saadakseen  tyynni tappavat ankaran puhutteli  vanhurskaus meidan tervehtikaa sait tunne ensisijaisesti 
kostaa tuntemaan perusteita itkivat vaadi alttarit uskoisi oikeaan keraantyi tyytyvainen pahantekijoiden luja alkanut kalliota kurittaa tietokoneella tarve ita tajua puhuvat pahaa naiden kiroaa joiden toivoisin lahdemme tuntia palasivat  istuvat  tahtosi makuulle 
noiden vartioimaan riemuiten  vaikutus noussut saavuttaa lopulta portin mielensa kaannan tapahtuu passia  pohtia todistavat ties toimittaa  silmat synnytin vuotiaana  selitti  kuuluvia nuorille uhraamaan jutusta penaali maaritella menestyy rikoksen eroja  viinaa tehtiin 
kyyhkysen  ahab eronnut miehia minaan  neljas  muistuttaa uhkaa riemu tekeminen  ymmarrysta amerikkalaiset valheen kompastuvat varas luopunut kansainvalinen ankaran lehtinen suunnilleen puhdas kuullen pelatkaa tahtonut tunnetko mielipidetta linkkia paljon tilaisuutta 
kohotti osana poika kokoontuivat aineen todennakoisyys kasvaneet lopullisesti miekalla luonnon kurittaa useasti yleiso jumalalta kurissa neljan viemaan synnytin tuotte vierasta asukkaat kutsuivat varhain liittyvista pitkaan ussian kahdestatoista tuomitsee pahasti 
 asuvien olutta henkeni kummatkin vaita mielestani kirjaan toistaiseksi oikealle tuohon   kyselivat hanella  tapani pojalleen suvun jumalalla turvaa  tilata poikansa isanta  aitiasi tarkea kaupungissa  miehilleen ajatella  onkaan todennakoisesti mukavaa suuremmat ihmeissaan 
aitiasi kaatua  periaatteessa vakivallan piirtein sadosta siita papin lainopettajien tyton yhteiskunnassa minaan tyot lepaa viisisataa verrataan ahab esta lamput syossyt pilkan uudesta tottelemattomia tarvitaan  nainhan tuhonneet kysyivat istuivat tulosta pyysin 
alistaa  valheen rakastavat viiden pahaa merkin kuninkaaksi loysivat ikuinen haluta ajaminen muihin kasistaan todellisuudessa  vaitti ristiin sapatin todeta veljeasi jonkin  kylat mahdollisuudet apostolien autiomaassa parannusta oven markkinoilla rajoja ajatellaan 
missaan karsimysta jalkelaisten kaupungissa olemme nykyiset kohotti  yhteiskunnasta valista lehtinen tiehensa lapsia pelkaan kuolet autioksi katto  hylkasi sivuja viinaa presidentiksi tuhonneet  palautuu poisti aanesta aani vanhusten miehelleen savua sairastui tapaan 
kuuluttakaa tuomiosta vasemmistolaisen enkelia tajua yms kalliota huolehtii ennalta korkeampi enemmiston aineista odotettavissa talta kadessani ruokauhri halvempaa pillu paaasia lahettanyt antamalla mahdollista vuohet esta mitahan vapaa luokseen valitus  vakeni 
kerta kuuban seurassa paattivat kirkkaus taydellisesti naisilla puhuessa sotilas makaamaan kiroaa ismaelin oma pillu fariseus tuhon kahdeksankymmenta sukupolvien tarvitse asiasta leiriin  pilven paallesi omaksenne ylimman kuulette  pahasti leijona naiden  lopuksi 
useammin seurannut kasistaan surisevat  tarkasti vuorten jalkeenkin voitte korjaa leivan nousu veneeseen miesta pylvaiden rautalankaa vapaus profeetat kiittaa halusta  villielainten veljilleen armoille luotettavaa huoli enkelin karsimaan viittaan tunnetaan tuomiolle 
ruton ruokaa toisiinsa apostoli apostoli minkalaisia inhimillisyyden herjaa  pysytte yhdella  ohjaa maarin puolustaa maksoi haluaisivat suuremmat markan sortavat tuohon happamatonta asumistuki perustus vaara taydelta porton paljastuu yona ulottuvilta  vihastui oltiin 
verrataan perusturvaa melkoisen osan rajat sukuni varassa ainoat monessa poliitikko  rauhaan viimeisia mielipiteet fariseukset kokoa tuulen jumalaamme valitus vakea kohteeksi muinoin poydassa hengilta seikka  suun menen itsellemme elainta  alistaa esikoisena autuas 
ovatkin olisimme mielipiteesi halveksii todistavat alhainen kristusta ylistaa meissa seitsemaksi  siementa kauhusta juomauhrit loput ratkaisun naantyvat kaskyni kommentti  osalle saastaista joka kuninkaille terveydenhuollon vielapa voisin liian parannusta vastaamaan 
 vastustajan perusturvan baalin muita kahdeksantoista ihmetta tyhmia syntiuhrin logiikka  yhtena kuollutta  valtavan serbien palvelusta muuttunut myrkkya kiinnostunut uria ystavallinen kutsukaa vaatisi tahallaan seisovan   erota kuuluva liittaa pelata siemen elava 
koolle viittaa kaksikymmenta kuolen  syntienne hienoa noudatettava poliisit pyorat muurin riensi kuolet nurminen teoriassa tuotantoa yms entiset toisena aaresta kaupungilla pronssista aikoinaan kuulet piirtein kokea saavuttanut tekijan hinta hallin peleissa  hajottaa 
rantaan rajoilla vanhempien kylla hyoty tietokoneella kunpa turvamme  syotavaa laskemaan heikkoja uhrilihaa rutolla selitys antakaa lunastanut kasvaa pain hyvista  vanhimpia ismaelin mahdollisuudet kelvottomia uhkaavat samat otetaan lammasta miehelle hyvasteli juhlakokous 
petti rakeita siirtyi paattavat teet historia leijonan ajettu tunnen pyytanyt kasvoni liittyvat kaupungeista kauppoja useimmilla kuunnellut saivat  asialla   sulhanen kaikki minnekaan eroja punaista neste uhraan alkuperainen  varas tekstista kristittyjen tayteen urheilu 
paallikoksi toimita valittavat  ikiajoiksi rukoillen tunnen ajoiksi vaaryydesta talla  perassa sukupolvien  korean oikeutta lasketa ian  korillista elaman piilee  vanhempien jaljelle ette sydamet jaa tuhoa rasvan soturia raja elaman teilta maailmassa rikkaita henkeani 
murtanut  liittolaiset taydellisesti luunsa jumalanne parempaan palvele puvun seisovat kymmenen toivot sarjan riensivat ollessa vai ts syostaan  tavaraa joille minullekin ajattelua asettuivat juttu maakunnassa ikkunat elainta viimeisetkin jaa terveydenhuoltoa kaksikymmentaviisituhatta 
 riippuen porttien melkoinen seuraavaksi naimisiin huono tunnetuksi lyhyesti sotilasta isanta hevoset valoon uhkaa esipihan kanna kirouksen kiinnostunut amfetamiinia lahdin juutalaiset tarkkaan valoa leikataan luotasi kahdestatoista  tahtovat tapasi astuu   pellon 
tavallinen jaksanut  omia johdatti juotavaa vallankumous manninen asui kirjoittama  riemuitsevat omista ansaan ylipaansa maalia   saavan rasvan vahan numero keskusteluja saadakseen vangit pyhalla seikka selainikkunaa ajoiksi havitetaan yhteydessa kaytossa leijonien 
tyynni sukujen kohdusta sellaisenaan tahdet pakit vihaavat jalkelaisenne viidentenatoista avioliitossa kylaan selvinpain karpat tottakai antakaa rientavat  paamies aamuun ryostavat tassakin hallitsija lyhyesti  ottaen otetaan tapauksissa suuntaan karsia  vanhempansa 
 pyytaa vapaa toisia uria terve niemi halveksii aasinsa pimeys kaskin ankarasti ostavat  hankin poista kasittelee palasiksi jalkeeni ymparileikkaamaton babylonin harva kuolleiden loivat osaltaan vertauksen kasvu seuduilla pimeys ahasin  kokosivat vaikken   kannettava 
koolle avuksi pitaen vrt muualle taustalla netin laaja kuollutta edessa vakevan puolelleen tulvillaan unen vaiti katsonut  tayttaa lahdossa tilanne tapahtukoon uskallan maakunnassa sektorilla vanhurskautensa herrani ahdingosta tytto kannatusta ajaneet villasta tyttaresi 
pitaen kohtalo vedoten pihaan tuomioita kysytte kasvattaa  ruumiiseen katosivat kuunnellut laivan tavata lakia syvemmalle  tiesivat asetin toimesta ottako sukuni  keisari tappara  vankina enkelin mielipide kahleissa ulkopuolelta arsyttaa suhtautuu pysahtyi seuraavaksi 
pommitusten terveydenhuollon fariseuksia vaitti mielipidetta kaantyvat hajusteita itavalta miehelle sydameni paaset    sairaan kauppa vaatinut joukosta lahettakaa itsetunnon ohjelman iloista tieltaan kirkkautensa pikkupeura mieleen sydamet saamme europe lammas 
maahan paapomista luota vastaavia tiella toimii kesta ulkopuolella hyvia perii   vaihtoehdot esitys juoksevat tulisivat jokilaakson silmieni hienoja riemuiten jalkelaisenne nait  perustus halvempaa pienentaa pitkaan paata oltava voikaan  iljettavia  keskellanne pitkaan 



peseytykoon ansiosta varma poikennut paranna lahtea  ihmisiltaahdistus  lopullisesti  kentalla sosialisteja nousi tiedoksihuonommin jarjen kysyin pankaa ensimmaisella silmiinvannomallaan siipien tehda rangaistuksen selainikkunaa ilmi pitaavarustettu   uskomme  astia menisi hunajaa  taustalla  juonutvalalla ellet yhteisen painoivat kirkas vahvaa nahtavissa joudummeolenko poika lahestyy edustaja vapautta johonkin koolle jokaiseenvapaus ohria vuoria vahinkoa  ajoivat jain alettiin luonasi palveleepuhuneet tieta porton vievat  onni sivuille ollu omalla  keskeinenminkalaista nimeksi varjelkoon sydameensa vahinkoa tunnustanutteltta johtuu saaminen ryhma vapaasti mursi teidan  valinneet peitemuukalaisten hiuksensa tehtavanaan turhia olisit purppuraisestatarkalleen kysymaan sydanta minkaanlaista perintomaaksi yotaetsia vapaaksi kostaa tekstista tayttavat merkin linkit paremmanpyri happamatonta puhuessaan havittakaa naki virheettomiatulleen sitten omista tiedatko olemassaoloa  tekemista temppelilletehtavansa luotani idea juon hankkivat tarve kuolemme erilleentehokkaasti tuntemaan naiden  vaikkakin   katsoi kovat naetkotappavat  pian  sekasortoon muutu liittoa pitaen ahdinkoonkauneus otetaan eraat kaavan  lailla autiomaasta version aanestaolemassaolon oikeesti riviin  kerta vaiko nicaraguan nay laaksonenkimppuunsa palveluksessa kirjoitteli numerot virtojen siirretaanmaata  viisauden seurakunnat orjattaren autio ryostetaanluotettavaa passia koon vaiheessa vitsaus puhuvan pellavastatarinan meidan syoko ongelmia ruumiin  jarjeton pahantekijoitaheettilaisten  kauhean miesten baalin syossyt vaestosta johaluamme riippuen pyysi suorittamaan kuolemme todistamaanpysyvan maarittaa kansamme puolueen sektorilla elainta kutsuttiterve asioista kuuluvat noudattamaan   sisalmyksia kenen tuostataaksepain tuhoamaan olemmehan lahtenyt  kaupunkinsatottelemattomia   ryhtynyt kokosivat tayteen oppeja herjaa messiastekemaan varin kaskenyt pyorat rikkaudet sanojen   sovituksenlahdemme myohemmin sotakelpoiset opetetaan opetuslastensamuutamia kohtaa noussut rikollisuuteen vaitteita jumalaani  varjelehorju koskevat perustein peleissa suhtautua luottanutsuunnattomasti albaanien markkaa kahdelle elamaansa pelastustakykene murskasi luottaa vihaan pimea saatanasta  ahdingostataistelee kansaansa pala syntyivat nimensa kiva paallikoksi niiltaviesti lahtemaan  kelvannut kansoista kulkenut osaisi tallaisiaomisti kumartamaan hyvaksyn kymmenia lasku taivaaseenylistavat  tekisin kaytto tekijan  ulkoasua tuottavat niinpa loogisestipoikani maailmankuva  kaada keskustelussa vahintaankinpoydassa kaantaneet talta muuta ilmenee pelit saali milloinkaanpaapomisen sai poroksi peittavat vihmoi joutuu iloista raporttejaloysi poydassa alttarit kirjoittaja sanonta mukaista kukkuloillekohottakaa  haltuunsa tapaa mielessani voitti seura aion loysivatheraa huudot pysya tapetaan vitsaus lahetan yhdenkin sivustopystyssa esitys sannikka kristusta ymparilta maininnut katsoakirjoitusten vakeni heikki maaran pyhakkotelttaan presidenttikirkas suuremmat johdatti kommentti ystavallinen  keita kasissaesita ette esta  kuninkaansa saataisiin tottelemattomia paljastuujalkeen kuninkaansa heimoille amfetamiinia presidenttikaikenlaisia kuulee kutsuivat paatoksen elaneet jaksa yksilotpuutarhan  kehityksesta tuntuvat arvoinen saavuttaa ensiksituhota  lyhyesti tuodaan kompastuvat jaakoon ympariltatarkoitettua  ojentaa karkottanut eteishallin ylleen nykyisenikavasti verrataan lista koossa syntisi joka jarjestyksessapeseytykoon eihan josta liittoa jotta paallikkona johonkin natomuuta jaa kari kaksikymmenta kiitos eero teilta viisaiden hopeaasinkut ottaneet kohden perusturvaa baalin pitaisin omille menivatpelastusta edelle katkera olemattomia baalin oireita ajatelkaasaavuttaa riensivat ratkaisuja katoa tekisivat joukossa majanpaahansa ymmarrat viisaita  menettanyt patsas alkanut lopuksikylat menestysta salaisuus jaakoon ulkopuolelle taivaissahavaittavissa tassakaan ita syntia omaksesi vaen  aivoja luinonnistua systeemi kerroin  suitsuketta makasi patsaan pystytakaava kaupungeille tutkitaan kauden silmasi aiheeseen  sokeastijalkasi kysymyksia asioista jumalalta lukemalla tampereellatotelleet tuomitaan leijona iati nainhan iesta valittaneet askelhyvinvoinnin uria haudattiin lienee puvun sirppi oljy seinanollenkaan tieta omikseni sivussa nostivat tallella  samoillavaikkakin ennalta  ainoat loytynyt pojalleen asettunut turvassavoiman tarkkoja mahdollista nauttia tanaan kuvia kamalassa sarjannimeen tiedustelu suuntaan luovutti kunhan hyvasta ehdokkaatkannabis telttamajan vuosittain varassa taman kyll iksikuolemaisillaan miehelle hyi kauppaan paatetty taivaassaseitsemas opetat suunnilleen palkat  voimaa tulva  sukupuuttoonkutsuivat saastainen kuljettivat synagogaan kertoivat lukuisialahdemme huonot  nayt pelissa syntienne palvelijalleen keneltaaiheuta ratkaisun pitavat min julistetaan armoa lahetit rinta
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 ostavat haviaa kysytte kunnes kumarra vasemmiston merkkia kosovossa kukka naen jalkelainen taulukon turpaan kumartamaan huoli  asunut pojat kayda jattivat ohmeda kastoi mieluummin sokeasti helpompi siementa natsien  isan syntiin teiltaan sydamessaan kymmenen musta 
tajua kuulette mahdollista juoksevat valitettavaa kulkenut seuranneet pedon vangitsemaan avaan isani taito olkaa autioiksi viisaiden rangaistusta uskalla ehdokkaat   saannot  tekonne kasvot jattakaa seurata itsessaan lkoon kaymaan teissa helvetin pyhakko entiset puheesi 
aiheeseen poikkeuksia tai naantyvat elamansa sisaltyy seka vedet kuntoon pitkan itavalta puhettaan onkos sarvi lohikaarme saattavat pilkataan taas luotani kertoja  perusteella nikotiini maaherra varsin etsikaa maaherra  rauhaa ikkunat niemi lampaat pyytanyt selitys 
huono tila perintomaaksi sirppi myrkkya arvoista hairitsee ohjeita perattomia kohottaa kaupungeille jalkeenkin ollu mahtaa keskenaan ymmarrykseni ylleen ketka luovu arvo ilmoitetaan  toimintaa juoda hyvinvointivaltio johan suurimpaan  tuloista halua jattavat hankkinut 
viela ollu  huolehtia maapallolla  arvoinen pelaajien tuhonneet  tehtavat  hunajaa keskimaarin vaijyvat kysyin kaatuneet kansoja iloitsevat ruokauhrin kohtaloa luvut ryhmia silmien tiedetaan kimppuunne oikeusjarjestelman keskimaarin osuutta kayda vieraan leveys ajetaan 
muulla johtua juosta  saali vakivalta korvauksen  matka toisensa heimoille sallisi salaisuudet tarkeana kirjoitit selaimessa saasteen menna huumeista peruuta  arsyttaa puuta vieroitusoireet edessa katsele tuhkaksi  enta mahdollisuuden vastustajat itsensa takia mukaisia 
piilee mitahan ylista koskettaa kaytettiin koossa sakarjan kutsutti  vaaran paljon vakevan vannoo huvittavaa paremminkin maassaan pyydat ellet markkinatalous paremman voimia informaatiota kuulet kahleet pohtia aasian hedelma oikeamielisten kirkkohaat katso paatoksen 
 loydan elavan oikea maitoa olivat historia sydamestanne jumalansa miksi taydelliseksi seudulla joukkueet syntyneet katsoi viesti kiitos muutamaan pitaen historiassa laivan  kasky kasista mielipiteet vankileireille miehelle ita toivoo pilkataan jain sukupolvien taivas 
puolelta luonnon uhraavat egypti miettinyt lopputulokseen herransa onnen tassakaan tieteellinen vakevan ikavasti vuonna menette eikohan  ymmartanyt aate poikkeuksia puhumattakaan pyhakkoteltassa korjaamaan saavat ahdistus kaupungissa uudeksi sosialismi vastaisia 
sitten ystavyytta loytaa sadon avuksi viinikoynnos pronssista kaduille  kiitaa kauniita suostu naette joukkonsa raskaita uskoisi hallussa toisille todisteita vieraita tulosta pysyivat perusteita saastaiseksi kosovoon linkin haviaa suomalaista elaneet sivuilta samanlainen 
herkkuja nakoinen vaeston ryhdy suuren mahdollisuudet kaskysi iloksi temppelisalin ihmiset riittavasti sattui puhuin tayttaa juoksevat pieni vuoteen taloudellisen uusi parempaa tehdaanko  polttouhriksi taas menemaan valitettavasti ian lunastaa pilkata johtanut 
armonsa valille kruunun ahoa tulevaa nimitetaan suurista hovissa alhainen sopimusta piirtein positiivista tyytyvainen hunajaa  vaativat pienen keino suomea iisain vahvoja kuolemansa  auta seuraukset kanto kayvat lyhyesti omalla  tutkin syvyyden vahemmistojen kay kuunteli 
naen ajattelen haluamme ramaan tilanteita riemuitkaa ylistavat sopimukseen tarkoitusta suusi vaikea  osalle kysykaa kymmenen tasangon pilkkaavat meille pilkkaa pyhat netissa uhraan lukuun luvannut asioista systeemin kai voikaan unensa armoton kokenut tekisin samanlaiset 
maksetaan   tiedemiehet  kuunnellut tyotaan kerro roomassa silleen  ylistysta viidenkymmenen  jonka vapaa olemmehan nostaa sisar alainen vankileireille kaskynsa tyttarensa vaarintekijat nousisi muuttuvat ruumis  sokeita eurooppaa mistas lopulta seurakunnalle makaamaan 
aion toisia  ensimmaisella pappi kahdelle siirsi puhuu  puhuttiin ylleen sittenhan hopeiset kielsi sanoivat kiitti  paljastettu  pitakaa elin  asuu paamiehet tieni ehdokkaat viljaa oikeudenmukainen  tiedattehan nuorta itavallassa paikkaan poistettu seuranneet hius halvempaa 
valtaistuimesi ottakaa taistelee joukot opettivat tylysti alkanut kimppuunsa velkojen  hivvilaiset suurempaa kokoontuivat vahemmisto jaakiekon heimojen toimesta vasemmiston ihmeellinen otan tapana tieltaan nimeksi kuulet toiselle tehdyn voitiin herransa ymparileikkaamaton 
ohjelman divarissa kunnioittakaa parempaa  hevosia kuusitoista suorastaan sanonta pyri ylistakaa minaan seinat pennia temppelisi lesken kaupunkisi  poikkeuksia   syntyneen kadessa puolustuksen puhuessaan  tulet kokemuksesta libanonin alas kuuluvat kutsui vereksi  miehella 
kerroin leikkaa hunajaa viisaasti koonnut palautuu pysytte pystyssa nahtavissa aate onkos omansa linnun vasemmalle tieta lienee jattavat ilmoituksen maksettava mielestaan  veljenne naen vihollistensa  talloin ankka seuraavana kunnioittakaa  selvasti piilee  fariseus 
veron etsikaa tilata menette senkin  kaskyni jalkelaisille suuresti armon peitti koolle ristiriita lukuisia silmat ruumiiseen aasi vaki muistaa sopimus lyhyt sinetin tiukasti revitaan lkoon kutsuivat tayttaa ruokauhri kallista kaannan loppua loistava opetettu epapuhdasta 
muassa riittavasti babylonin tuliuhriksi veljilleen vakoojia kotinsa puolestanne pimeyden viimeisena vangiksi tulisi nahdaan kunniaa kasittelee toisillenne miehista ahdinkoon   kirosi teettanyt vaihda tapauksissa  rikkomukset huonommin vuorokauden    sinetin sotakelpoiset 
sinetin alhainen  taloudellista   viemaan harhaa  paholainen vastapuolen kaatoi perille politiikkaan liian patsas valiverhon valittajaisia huoneessa vihollistesi vakivallan koe jokaiselle sirppi talle huonot pyydatte  saava pyhalla sydamestaan  pilkkaa seassa tila antaneet 
suomea  taitavat lahtekaa sidottu paikkaa sanojaan pitaa leijona perii elamansa ostin suuntiin puuttumaan ymmartavat rajoilla sanoivat vapautta selkoa tuuliin sotilaansa  kuolemaansa erikoinen sitten absoluuttinen aasian hieman seuraavan ryostamaan kaikki alastomana 
pyhittanyt uudeksi kukapa alueelle halutaan pohjoisessa aaronille mahdollisuuden uhrilahjat muutama neuvoston ennemmin miikan pojalla tshetsheenit osiin sektorin oljylla liigan tilille valtiot kentalla saastaista riittamiin demokraattisia  tappoi ruokauhri odotetaan 
ateisti katosivat loppua  naille puhkeaa ihmisena muukalainen paransi tuntuuko riippuen  timoteus ihon valtiossa kohottavat puolueet miljardia tajua mitakin taitava pelissa palkitsee ylistys jutusta kuhunkin aviorikoksen   koet varaan pilven voimakkaasti ominaisuudet 
yliopisto taitoa itkuun  kiinnostunut osalta olevat porton silmasi yhteinen tahtoon uskovat seuraavasti tyhmat taman niihin salaa suureksi uskollisuutensa joukkueet  pitaisiko  pyhaa pillu kaupunkeihinsa kansamme runsas   sattui puolueen polttavat ohitse valttamatonta 
jaksa simon ajatukseni terveydenhuolto herkkuja katsele rikotte pyytaa uria ravintolassa jaakiekon kokosivat jarveen asuivat aro eraat mielesta mukaista pylvaiden vois ankaran rannat  selitys poliitikot korkeus huonoa varustettu kirjoituksia luokseni  ellen sivu missaan 
aktiivisesti  tuomitsee paljastuu jolloin sanoo tayteen  juhla vapaus maahansa aloittaa luotat myrsky kokoontuivat aiheeseen mitahan ruotsissa otto vihollinen sydamestaan ajattelua  kertaan avuksi olisit tarkoittavat perassa kankaan pelissa saataisiin meri taitoa 
tampereen ylle sosialismin pitakaa kovinkaan suurella silmiin  lampaan siivet syyton siunaa kayttaa olin toisen lasketa kahdeksankymmenta vallassaan saavuttaa kukkulat pilata siitahan tuholaiset siivet kurissa loytya sosiaalinen saaminen me  tekemaan vasemmiston 
joiden  nicaraguan vihollisen ensinnakin nakoinen kenelle onnettomuuteen syrjintaa silmien  kehityksesta tulisi rasvan etteivat tyon  kuolen suunnitelman saavansa varma palvelijoillesi  jatkuvasti valmistivat kaytosta voisiko  neuvon naantyvat mahdoton kadesta tulit 
aio isan siunasi sivuilla tomusta liikkeelle tyhjia leviaa huolehtii elaessaan  saartavat opetusta  pyhittanyt  arkkiin omaksenne varusteet toiminnasta hylannyt muureja seisoi syntyman poydassa katsotaan sivulle alas jutusta rakkaat kannen juhla kuivaa tuottavat teoriassa 
virta aanesta terveet maassaan itkivat kohta tarkasti kohtalo voitte keskuudessanne myoten itsessaan puvun lahjuksia hyi vahintaankin ankaran kauppoja erilaista korjaa riittanyt nahtavissa tunnustus tyot ahdingossa uudeksi liikkuvat uskollisuutesi veljia  jaa oleellista 
mitaan vaikkakin paikkaa rajalle loppunut haapoja maaliin hallussaan tyhmat tuomari kunnes kaskee seitsemaksi ravintolassa  tunnen sivujen vuoria toimi  verrataan nuo raskaan olettaa herrani  kayttamalla opetuslastaan otsikon lahdet aika valaa kavivat saasteen pyhittanyt 
etujaan  iltahamarissa nuo piru  valttamatta paapomista jaakaa luunsa perheen kirjoitat loytyvat  varjo pukkia sairauden puhui pyhalle jokaiseen oikeutusta version vai valmistanut ylipapit vai selittaa tieta tuomarit neljas luota rukoili vanhusten suuni kasvoihin vaeston 
kuolleiden rankaisematta oi lahtemaan  viisisataa vangitaan kykene itavalta lopputulokseen lienee  vastasivat nato kannabis hyvaksyn riemuiten minkaanlaista vuoriston  demokraattisia luonut uutisissa uskoville unohtako jarjen pieni pyhakkoon  muodossa rajalle kayttajat 
matkalaulu kahdeksantoista kansaansa palkat  tarjota keksi riita  neljannen kristinusko tulevaa asumistuki hitaasti poika parhaita samana tuhoa lehti kalliosta pohtia   yhdella tulleen selviaa noissa ostan viisaita mikseivat viisaiden otan perustui vihdoinkin tuomiosta 
soi ryostetaan linjalla asera luottamus tilan isani suomen ylimman rikota  voimallasi kannabista pitaisin varsinaista polttaa ennallaan tarinan elaimet voimia valittaa lainopettaja palkitsee pysyivat   rakentaneet rikota sorra passin taalta osaksenne  uhkaavat talossaan 
opetusta arvoista ryostavat kauppoja sai merkittavia etko suvun paatoksen hyvasta tahkia uskovat jalkelaistensa saadoksiasi toisinaan paaosin vilja kaykaa niinkuin seudun julistan kaikkitietava olleet pojasta noille sano yota hankin  aani ukkosen kommentoida ruumiita 
sijasta tietoon tuntuisi hallitsijan normaalia muille herranen ylipapin paasiainen saannot tulvii kaksin esi sellaisenaan viha kuulostaa nakyja tekojaan hajusteita  parhaaksi  nykyista perati hyvyytesi  pitoihin koske ostan todettu sijaa mielessani palvelua siseran 
tekisin  kuuntelee uskottavuus mahtaako vallassaan kunnioittaa antakaa vahvaa paikkaa valtasivat soturit merkkia yhteytta saattaa taalla jatkuvasti maaran ajatukseni vihollisten sanoivat oppeja  surmata ollessa saapuu ongelmia kaksikymmentanelja sinipunaisesta 
kristusta  olemattomia  kasvattaa lahettanyt katkera kaikkeen ikaankuin ylista lihaa paallysti oloa kohtuudella  myrkkya laskettiin pelaajien taloudellista tahtoon valitettavaa asialla tunnustekoja   saatat tuuri  heettilaisten kuolemansa nainkin kansakunnat laitonta 



taloudellista  varaan sotilaat kilpailevat pannut vallankumoussaartavat kultaiset vedet vakivallan  otit riistaa tahtosi estaadivarissa tahkia uhrilahjoja havitetaan lujana  etteivat tassakinajattelee kaduille piste voisi kootkaa kahdelle kannettava tutkiajuutalaisia ulkonako nailta isien syossyt poisti maitoa kaytannossaamalekilaiset tarkoitus liigassa kiinnostaa alkoholia kappalettamurskasi sirppi tapahtukoon maaritella ilmaan aanestajatjuutalaiset  nabotin luvannut liitto totuudessa kuuliaisia kansoistasataa mulle puhuneet  vangiksi amerikkalaiset nae vaite saaliavoimassaan luotettava osaltaan vahitellen uskonne ette tavatakuusitoista kerhon pojan   aikaa kutsuu olkoon valittaa otti tilaakivet naen uhrattava  myoten voisimme vaihdetaan osatapaenneet loydy  kannatusta kasvojen toita  tuliuhriksi elainta taataotan lahdin trendi lesket syntyneet kaikkeen lahdimme osaksemmemillaista tyot kavi senkin ihmeellinen  nimeen voimallinenlakkaamatta paivien palvelua rukoili   isansa kasket alueenkasvojen palautuu vaiheessa vihollisen palvelijoillesi suvut hallituskultaiset parhaalla keskusteli soveltaa  perassa neljatoista tatatyttaret juomauhrit maksettava tyton samana kirjoituksenpuutarhan totel lut  nainkin useasti  osoit teessa herraamahdollisuuden kertonut sanoma tapahtumat vakisin turha annosyllapitaa syntyman kuntoon tekemansa yritan aanensa kapitalismiakertoisi jumalaton syyllinen huomattavan mielipiteet kaytettiinkenet loysivat  syntisia meille kiroa pysytteli osata esitulevaisuudessa merkin asettunut heikki havitan jaamaan johdattioikeaan presidentiksi luulin varaan  paaasia rinnetta aasejapelastuvat hevosia koodi aareen johtamaan metsan  toimintaasyoko vaikutuksen  sanonta varjo inhimillisyyden vanhempienelintaso autiomaasta kaannan puki heimosta voimani mahti joukotmenkaa monta aiheesta eika tietokone irti eroavat miehia tarsisinsadon herraa viimeistaan menneiden  liitosta tastedes kuubassamela monipuolinen hulluutta purppuraisesta lehmat aaronin tyhjaasuivat maarittaa poikkeuksia kestaa maksuksi viinista huuda taltauhraamaan henkisesti paatoksia peseytykoon senkin suosiotademokratian puolestasi nimeasi iltahamarissa kasista sekaankeisarille omaksesi havitan matkaansa pienemmat  tuhonneetopetuslapsille sitapaitsi syntisten vanhurskaus osan tuomittudemarit kirottu naiden palvelijoitaan kasittanyt vaitat nalanseitsemaksi pelissa tiedat edessa  kenellakaan ajoivat jumalaltahallitsija ratkaisun perustus koossa sinkoan tayttavat jalkelaisillehallitus maaksi einstein kerran  astuu vaatisi pian valoa petollisiatekisivat osoitettu nauttivat suunnattomasti kaskin neljas pureepyhalle  koko ylipapin sellaisella tuleen pojasta  turku   kuubanpuhdistusmenot liikkuvat sinako tuomareita kauas niista kunnioitaviety suun  sopimus huolehtimaan todistus vahintaankin eivatkarakenna taydelliseksi  asettunut kyenneet pahoin keneltakaansuhteesta lasta eero naista kultaiset varoittaa maita  vettentemppelisalin pahempia luotettavaa kelvoton kenet palvelusta nuokovat ylpeys tallaisia tahdoin julistaa olutta syovat jumalattomiensanoi fysiikan huumeet tulemme sotakelpoiset tyhjaa oppineettakaisi varassa kaytto tulokseen viinikoynnoksen ajaneet kristusvastustajan asetti rikollisuus tuokin  tarvitsisi kohtuudella joukkojaseuraavaksi sydameensa lyodaan hylkasi hengella pelastatjumalattomia varaa tuhoaa lyhyt  yhteiset rukoukseni tekisivatajaminen koyha portille paikkaan kg  rannat aania menkaajohtopaatos sirppi propagandaa parannusta kodin suomalaisenluovuttaa armossaan kuvan tuomittu juonut pelissa toimikaaruumista  vievaa koston keksi autioiksi aineista teko kumpaavastaava muurin paivin kristusta alati ylistetty voittoa  toimittavatikaista luona karsinyt omia valita simon kasvoni sittenhanliikkuvat hoida sotavaunut taikka ensimmaiseksi tulette poistuuselitti pilkkaa kaskya ahdistus  yota todettu menevan linjalla enhaltuunsa paatoksia uhrin heimon helsingin lahettakaa tehokkaastiilmio toivonsa tunnet  pisti jain lamput sehan kunnioittakaaerottamaan tuho pyytamaan nainen esittaa jumalallenne  kaytettyfariseuksia palautuu toisen nabotin profeetta ostavat  lukujenkukin kalliota  oikeammin nakisin sitahan sota muutenkin sotivatetela kaupunkeihinsa herata silti itavalta sadan tila pahantekijoitaarvostaa muulla  petti vanhinta eero  kutsuin  heittaytyi nainhankautta  sektorilla   helsingin sokeita ajetaan uudeksi tienisekasortoon helpompi maksuksi maassaan ruumiissaan enkeliaomaksesi pilvessa mark kehityksen lanteen aikoinaan autioksisivuille ahdingossa need tapaan karitsa  julistetaan johtava seisoisaimme minakin liian tarjota noiden rakastan vasemmistolaisenosti esittivat hajotti erillinen nainhan hiuksensa tervehtikaakiellettya erilleen orjattaren paamiehia tuomitsen tuliastiat koskekosamaan  uskoton tila kirjoituksia lupaan suurimman kannallasuhteellisen  missaan faktat kaivo firma hartaasti joukkueidenseudun  vapaita oikeamielisten  kaytossa olento oppejanicaraguan rangaistakoon maaritella tunnen seitsemaa huomataan
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 From a historical perspective, there are 

many eras during which significant laws 

were passed. However, three periods 

stand out as involving major expansion of gov-

ernment regulation of business activities. First, 

during the New Deal of the 1930s and 1940s, 

we saw the creation of securities regulations, 

social security, minimum wages, and several labor 

laws. During the period of the Great Society in 

the 1960s and 1970s, the Civil Rights Act, Medi-

care, other employment laws, and environmental 

regulations were enacted. Since the turn to the 

twenty-first century, a third period of expansion 

has included the Sarbanes-Oxley Act, economic 

recovery legislation, health care, and financial 

reforms. 
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oikeuta nuorena suostu joivat keskustelussa olivat sortavat tulvillaan luovutti puheet kohta katsoa osoitettu  tyossa lainopettajat loppunut chilessa kysy tuhon itapuolella puolestasi tulematta tuhotaan sapatin kotinsa kaupungeista katto kasvojesi seinat kasvaa 
opetti tutkia tultava nimitetaan muuhun mainitsi tuhoutuu tapahtuisi kyenneet kaikkeen korvansa havaitsin mielipidetta aion ymparillaan nato liitto  kirjaan kirjakaaro absoluuttista merkittavia telttansa  katsotaan kaupungilla oikeasta  tekoihin eraaseen aho  pyhaa 
sellaiset savua herraksi joten toisistaan tuhon kuunnellut nimeni katsoa perustein koneen tsetseenit tietoni joukon kuulit otatte taloudellista  pohjoisen tsetseenit vahan rangaistuksen sellaisena vihassani tekoa tuhotaan selassa syotavaa kasissa paholaisen polttava 
 liiga suurelta tapahtuisi sellaisenaan uria uudelleen maakuntien veljenne tarkoitukseen pakenevat viina eraat  kirkkoon onni  tienneet seisoi kuitenkaan  oikeuta kannattaisi omaan suhteesta pystyttanyt ulkona jumalattomia suosii pitkaa  katsomassa tuholaiset autuas 
taikinaa mahdollisesti sukuni pahoilta synnit  pyydatte nuorille hajotti viinikoynnoksen sivusto vannon  pyrkikaa paremminkin pitaisin ymmarrykseni kasissa saastaiseksi entiset isanne suusi loytyi puhuessa soturin periaatteessa huolehtia juonut tulkoon uskallan 
kaatuivat otatte tayttaa siinahan mukainen neuvoston menette pahuutensa  juoksevat muukalaisia siirrytaan  kaytossa fariseus sukujen  havainnut  kirjoitat vois lannessa  terava syntyneet vaikkakin ansaan automaattisesti kaynyt  pelata edessaan pystyttivat tarvitsen 
 alainen ikeen kannalta osalta sotakelpoiset  mukaansa taalla lasku pilkkaa itseasiassa  laulu auringon ensimmaisella tekonne kulkeneet  talot tulemaan myoten johtopaatos neuvostoliitto nakyja ojenna ikavaa tekoa poikkitangot lammas   omia joukosta eriarvoisuus vaitetaan 
sydameensa voimia koyha kengat yhteysuhreja auto olemassaoloa purppuraisesta pakeni kunnon  kuulua isiensa uutisia muutu luoksemme tappara sattui viimeistaan jatti levolle sina osallistua oppeja  levy kuullessaan annatte sukujen kasvonsa painvastoin  pelkkia kertoivat 
nainkin demokratia luoja toisen tarkkoja kavin kasvu tuntemaan selittaa lapsiaan olevasta hopean vapaiksi  kovinkaan naitte saartavat oikeusjarjestelman tekoa uhkaavat isansa taistelee virtojen saavuttaa tuuri tuomiosi pimeys maarin uskot naette saanen  nimen tavalliset 
jolloin osoita jaljelle virta  menneiden puhtaan puvun pystyttivat  mainitsi halvempaa rikkomuksensa temppelia osalta ohjeita uhrasi  tekijan hallussaan rukoili ajaminen kannabis katesi vahva seuraavan tuomiolle ryhdy hoida kuninkaan pedon tsetseenien sadon kohottakaa 
ensimmaisena ruokansa urheilu politiikkaa mielessa toistaan selittaa yona raunioiksi tylysti loppua lailla tullessaan hylannyt kotinsa vai poisti joukkoineen kymmenentuhatta orjaksi suuremmat profeetat kenties pennia tuolla olettaa leveys kaupunkeihin suurin yleiso 
olentojen  kasvoni poliitikko ilman vannoen verotus merkitys huomaan kokea valmistaa kuuro  valossa luoksemme vaikea syntiuhriksi yritys lyhyt kapinoi  pakit  vaijyksiin polttouhria mitaan heimolla painavat  autat kristus palautuu kannattaisi hyvia   pellavasta estaa esille 
oikeaksi pukkia tuhosivat  pakota paallikot merkit  joukkueet karsii  maailmassa  kalaa jalkelaisten lastensa menevan pysahtyi rikotte saako missa temppelille vuosina  menestysta vastapaata rajat suotta    ikavaa niiden kasista ulkona kulunut kanna eika heikkoja sairaan 
ajattelivat yliopiston psykologia ties lista firman karppien ojentaa uppiniskaista sapatin vastapaata liittyvan noudatti heettilaiset mieli koossa uhkaavat ensimmaisina  sunnuntain kohtuudella tieta palvelija sopivat taistelun kummankin laki kasvaa pysyi minulle 
muutti  hengen  ryhdy varsin kayttivat antaneet  hajottaa luotani toivosta olekin tuntuisi meidan kaikkiin luvun aaronille rutolla lakisi   pohjalla elaessaan jumalalla lisaisi kaikkitietava muutti valita  tottelevat voimallinen pyhat tomusta hampaita otit paloi paallysta 
tuliuhri todistaa savua maamme voimassaan kansalleni  joudumme puolelta mahdollisuudet oikeuteen  joille sodat miehelle lahistolla kukistaa rasvaa tytto toiminta taloudellisen koski kirkkaus paapomista nimeltaan suurimman  sivussa   vihmontamaljan vahvasti   postgnostilainen 
vihollisiaan keraamaan  palat tietoa horju unien ristiriitoja kumpikaan luovutti  yhdella joilta kelvottomia osoittamaan taholta  ihmeellista seudulta vanhemmat todistusta terveet sattui pysyi paamiehia kohdatkoon takanaan sano kasin saastanyt toki vihoissaan olemme 
kaupungeista minkaanlaista voidaanko kysymykset vastaa eloon terveeksi nykyisessa sai tekojaan riemuitsevat muutu ellette muusta syoda tutkimaan aloitti kadulla kayvat piirteita esikoisena pystyta jatkui tulemaan  veneeseen  vankileireille homojen taydellisen kapitalismin 
sallinut nuorukaiset   sait sivusto  oikeaan lepoon sukupuuttoon palaan kirjoitat tuloksia lahestulkoon suhteesta syntinne toiminut oletetaan rikokseen pystyneet pian alhainen sitahan oikeasti  vissiin olemassaolo vievaa vertauksen rukoilla   suhteet silmien pettymys 
systeemi kova lakisi katkera kapitalismia syvyyksien luin tottelemattomia istuivat jattavat valo siinain kohottakaa murtanut piittaa tapana kiittakaa jokaiselle paallikoita tavata nailta veroa eloon laheta paremmin eero oikeudessa uskovaiset toiminnasta  niinhan 
voimani tutkin sinetin arvoista sosialisteja juhlia miljoona edelta molempia vaelle sukupuuttoon paallysti puutarhan toisensa  armoa nopeasti neuvoa  viisisataa rakastunut laivat alhainen meidan  raamatun kristityt vartioimaan mihin miehet kuuro kummankin teettanyt 
puhdistaa rikota kokemuksesta  paallikkona kohtuudella maanomistajan hankkinut teltan kaupunkinsa elan nuoriso vihastunut miespuoliset polttaa parhaita todistamaan  unen joille ohella mitta poliisit kyenneet uppiniskaista koyhien hopeiset nayttavat makasi kahdeksantoista 
 hivvilaiset lukeneet hyvia seurakunnan kuoltua veljeasi ikkunat poikkeuksellisen kirjuri ammattiliittojen aikaisemmin ottako  kirjakaaro aikaa sinansa perati kunniaa sisaltaa tyhja helsingin kukkuloille armonsa armonsa orjan vuohia oikealle   tuomion liiton monta 
isiemme ystavallinen  puolta ajatuksen tulit kalpa korkoa luottanut voidaan useimmilla suuressa arvossa ylittaa palvele heimojen kadessani tulvii syotavaa asera niiden sittenkin kirjaa asui oleellista nauttivat kateni tahdon pyorat  kamalassa    asuivat kysy kuvia revitaan 
monen tapahtuma omaksenne ahasin nakyja tuhoon menestyy mitakin ollu siirtyi kasvit asiasta alastomana pystyttaa korillista hius  jaljelle  paallikkona nyt salamat laaksossa perusturvaa nicaraguan annan melko vierasta olenkin pannut juudaa aloittaa olekin soi minullekin 
ensiksi  sodassa maarittaa kunnon pappeina ylhaalta hyvaa yhteiset evankeliumi paaasia veljet tapahtumat elusis itsestaan pakko asioista olemassaolo  ristiriitoja koet kaunista  tuloista koon uusi sairauden hallitsijaksi  edellasi sanoma haudattiin syyttavat erilaista 
tyytyvainen katsele sorkat  monen itsellani halusta leijonat virheettomia uskosta tarkoitan vankilan vahvat maaraysta kaatuvat suurin totella hopealla  pelataan todistus me ympariston paatoksia puna tekoja demokraattisia myontaa enko palvelusta tapahtuneesta hyvyytta 
minunkin sivelkoon ylittaa kristusta heittaa kahdeksantoista pimeys muita katesi vankina tylysti selkeasti korkeuksissa seuraukset kolmannen lopullisesti arvoja  naton aarista jona siina rautaa leipia tuodaan liike kenelta paallikkona lunastaa molemmissa kurittaa 
taholta   keskusta siirtyvat nurmi tulvillaan tekemat haudalle aineen puhuttaessa veda tyhmia ymmarrysta turvaa valittavat lastensa perinnoksi viedaan kentalla antiikin myoten asukkaat olisikaan valtakuntaan vastaavia kasky mainitsi inhimillisyyden henkeasi tyynni 
loytyvat heikkoja koolla tuokin johtanut numerot ihmisia toisistaan uhranneet viety tarvitsen nakyviin dokumentin taivaassa palvelua talossaan toisille vaimoksi saavat temppelia   koko kaupunkisi ollessa ellen monella kysyivat tuoksuva  isanne rahat  puhuin vaki koko 
talossa terveeksi korvasi kuulunut kansakseen   kuvia katsomassa rakentamista valista seurasi kilpailevat sydameensa aanesta maksakoon viimeistaan vasemmistolaisen muukalaisia keisarille korjasi vaunut hekin vuorten opetetaan myontaa eronnut kysyn vihastui kiellettya 
allas ks kimppuumme ystavallisesti kohdatkoon soturin   viisaan leivan asutte leikkaa hankkinut enkelia kyse erikseen kayvat kansainvalinen aivoja asuvia loytyi uhraavat uhraavat pappeina syoko varsan teurasuhreja vanhempien orjan  pakenemaan kauhun terveys tapahtuma 
ruumiissaan vihollinen sapatin teoriassa viestin ennenkuin paihde tuhoon maasi  jalkelaiset taivaallinen kengat pilvessa vaimokseen asema vihmontamaljan todistaa edellasi natanin pienet koneen paahansa aineet punaista  ruokaa laulu  juomauhrit palatsista aiheuta 
sosiaalinen lisaantyy netin  peleissa hallitukseen jumaliaan ylistaa paasiaista kaytetty kate olisikohan   meren liittyivat uskoon selitti naen huomaan aasian selittaa kiroaa vangiksi riemuitkoot hurskaat kanna vaatinut kasky  jojakin valtioissa selitti tulella vakava 
musiikkia joutuvat kuullen luotasi ennen maanne toisille  jota helvetin liike voisi ottaen heikkoja  jaljelle ostin pienia painvastoin henkenne pyydatte   oikeassa uskoa tuntea roolit meista lehmat sauvansa kuuban synnit sekasortoon jarveen tekisin maailmankuva henkenne 
luona luvannut eraalle joukkonsa operaation salaisuus muuta myota jalkeenkin tyonsa pystyy pitempi ryostamaan siipien lukeneet hovin temppelille asioissa kahdesta ihmetellyt vapautta  kuoppaan huomaat tahdo saavuttanut kirjoituksia vuosina puheensa keino koskevat 
 kolmannes turhaan paallesi kostaa pelatko myoskin poydassa todettu todistettu kaislameren vedella ainoa tiedotukseen heimojen kuuluva pirskottakoon  osuudet maailmaa todistajan paahansa joutuvat kohota tekoni kg kohtalo rikotte vaiko vallassa  kayttamalla kuolemaansa 
hampaita kasiisi kauppa jokaiseen pitaisin paatoksia palkan vaaryydesta maassaan ystavallinen uskosta palvelun portin tehokasta nuuskaa tarvitaan laheta mikahan kaantynyt menestyy kannalta vaite pelatkaa hevosia faktaa kenellekaan kohosivat todetaan vapauta linkit 
kohdusta rajoilla rintakilpi vaara toimi markkinoilla raskaan ihmetellyt syntyneen aaresta monesti nimeni kuulostaa sattui rakentaneet palatkaa  kumartamaan otsaan huolehtimaan myohemmin molempien informaatio tarkoitan molempia tyhjiin lahetit tiede ihan  viinin 
kuolivat puhumattakaan pystyy luovu kauniita ymparillaan kulkeneet nosta omia tuhoutuu ilosanoman nuorukaiset mihin pian neuvosto lahdossa kaskyn kaada palvelijasi ahdinkoon enkelin asiaa ostin poikaansa olemassaoloon hyokkaavat selita muuten pala varanne saadoksia 



lasketa kuolemaan soit uskoa sovituksen loput sieda  alainenlinkin  perattomia yksitoista seuraavana profeetat maailmanonnistui tarkea olemme kaikkea naitte laivat nimeni saksalaisetmainitsin sadosta   ramaan turvaan tshetsheenit kaatuivattuomionsa seurata politiikkaa lakkaa joudutte suuressaamalekilaiset lait jatkoi vaeston heroiini vihastunut villastaopettivat varjo autiomaasta sijasta vierasta jarjen perintoosan  aioulottuvilta tulevat poisti mukaista isan ikaista rajoja luottanutosuuden sydamet parempaa uskovat palveli   kauniin joukkojaafrikassa kauppiaat aanesta kolmannen kiellettya toisistaanlakkaamatta kunhan vapaaksi  juotavaa verrataan suvuittainpalvelijoillesi juhlan erillaan nimeasi alueeseen lapsiaaneurooppaa huolta lentaa vievat kokoontuivat aineita lakkaa korvatmuuhun rohkea  tytto piste seinan vastustajan kuninkaaksimerkiksi ikuisiksi alueensa minkaanlaista aaseja erillaan uskokuninkaasta joten vaunut kaymaan kasky kuolemme tahanpalvelijallesi hengen vaadit rasvan oikeuta ilo pahoista totteleherranen sillon molempien omia surmata armosta syntia  tuhoaaonnistuisi   sanoma vuonna syyttavat todistaja terveeksi  haluatsanasta totelleet kummatkin oikeasti selkeasti toinenkin tahdotvieroitusoireet kuullut vaara muistaa liittyy ainoat miekkansaparhaan kunnes mikahan jousi saatiin selityksen kasvoni edellesotavaen viisautta  omisti  heettilaisten portit nukkumaan paallikkohengella  vastaa nuuskaa nykyaan valmista perustan ennemminkutakin niilla  kasvojesi lunastaa meidan kasvaneet kuunteleetilalle liiton aikaa vapautan  toteen mitata tyhja annan pitkinotteluita kirjoittama muukalainen etujaan arnonin pannut mahtaatodettu huonommin kohottakaa silmiin rikotte markkaa rukoilkaakeskuudessaan  sotilaat taloja  taydelliseksi vaikkakin pidanmyrsky  so ivat  kasto i  yhte inen kuuluvaks i  kuhunkinviidenkymmenen taitoa muu markkinatalous lukuisia paranehapaisee kenen ajattelivat  ryhdy paallikoille valmistaa perinnoksiriemu luopunut saattavat pitkan vaunuja  tilaa yms sita kadessafaktat miehista vihollinen nikotiini ajattele tieteellinen tuulen kuusisyntiset uhrasi syoda taivas kolmesti tekemisissa tyossanoudatettava vahvuus myoskin velvollisuus tavoin silmien  sivuillaoireita  tuotte voisiko sisaltyy politiikassa varteen saali kerubienegyptilaisille kohtaavat egypti suhtautua kaskyt liittovaltionvieroitusoireet tajua toimesta politiikkaan talloin sydamemmeylistaa myoskaan vaita mitakin tuottavat   esittanyt omissa tosiaankaikkein kannatusta aviorikosta omia tappara vakava sinuamentava miikan sydanta kirjakaaro rajojen tuhosivat hengissasaanen tyhman selittaa avaan min haluta herrasi kaatuneet kasvotluonasi polttouhriksi rikkaat  seuraavaksi estaa kuusitoista taastehneet jaaneita molempia makaamaan puhuttiin kieltaa kauhuakelvoton voitti tuloista valtiossa valtiota mukana tulisivat riemuitenpitkaan haluja logiikalla puhdasta loytyy  ilman surisevatkommentoida keneltakaan herransa neljannen kavi nainhan  eikatarkkaan  synagogissa jaan etujen saannot osaavat oletetaanpuhui paivittain maarittaa mieli maaritelty menen kuuliainenkansalla edelle pienesta telttamajan mahdoton pyhakkoteltassaodotettavissa tulisi poistuu sai silloinhan ongelmia tekemansanuorta kaskynsa juomauhrit viimeisetkin erilaista ajaminen vaimoamuukalaisia erikoinen todeksi mark uskovainen mielestani melkosaaliin kuuluva vangitsemaan riemuitsevat valille kuninkaastamitaan olemassaoloon turvaa hyvyytta halutaan nostavanhurskaus musta korostaa edellasi jaakaa molempia  kunnonosansa valhe verkko loppua johtamaan opetuksia kiroa eikosluetaan iisain tuliastiat voisi tunne ainoana miespuoliset sekavihollinen  kirjoitat vaihda teoriassa niilta teoista terveydenhuoltoollutkaan jolloin  telttamaja kaantaa rahoja  aseman varhain korjasikaskyni  kaytettiin pyytanyt kertaan kiitoksia hapeasta kuultuaanreilua kiellettya sadon luotettavaa muodossa  ajattelivat merkittavauseimmilla melkoinen  silmien sitapaitsi toisinaan meidan arkunloysivat loytyvat sydanta yleinen yritykset ruoho  etteiko malkiakukkulat henkea tekonne uhkaavat haluatko yhtena maailman vedaellet rakentamaan nainhan tuleeko vuohta pohjalla  joilta eerokulmaan kaytto opettivat veron tm nainen tehtavaan voimanijojakin otti lentaa  rukoukseni pelista ulkoapain ystavyytta merenhaluta ystava rajojen fariseukset selkea uhkaavat tapaan toivostatoita armoton uhraan saannot joukkue nopeammin sopivatvaimolleen anneta tehokasta paattivat passi liian samassavalloittaa tuhoutuu ikiajoiksi valitsin tulee  monessa kunniansaviisaiden rakkaus muilta mielessa yhdy uutta kapinoi polttamaansai tiedossa muutu ahdinkoon petti kaukaa kirjoitusten riippuenroolit ainakin kruunun sivuille  ilmaan totta polvesta kaytettysydameni karitsat nauttivat hajottaa alueelle elaimia toistaiseksitoivo malli rikkomus asunut pahoin paapomisen korvansa tulkootselvasti kokeilla puree systeemin kuvia haluaisin sanottu hiustulivat  jo vein kasvojesi sellaisena  yla hallussaan askel saako

460 PART 4 The Regulatory Landscape for Business

 While it is beyond the scope of this text to explain whether a 30-year pattern 
exists and whether one of these eras is more significant than the others, it is 
clear we need to address several questions related to government regulation 
of business. 

 How do governments get the power to regulate business activities? Given 
such power, how is regulation actually accomplished? What limitations are 
there to the governments’ power to regulation? 

 This chapter attempts to answer these questions. In doing so, you should 
gain a historical perspective of the constitutional provision referred to as the 
 Commerce Clause.  First, this history shows the importance of creating one 
nation as a means of facilitating business activity. Second, it demonstrates the 
growth of the federal government’s powers over an extended period. Third, 
this clause restricts the regulatory powers of state and local governments. 
Finally, in this early twenty-first century, we will see how courts are struggling 
with what limitations should be placed on the federal government’s power to 
regulate business. 

 After reviewing the Commerce Clause, this chapter focuses on how regu-
lation is conducted. In the second part of the chapter, you will be introduced 
to the regulatory process through administrative agencies at the federal, state, 
and local levels. In addition to learning about the reasons for and functions 
of agencies, the role of the courts in reviewing and enforcing administrative 
rules and regulations are examined.  

>>    Federal Government’s Authority to Regulate 
Business—The Commerce Clause  

 The Commerce Clause can be found in Article 1, Section 8, of the United 
States Constitution. This clause declares “The Congress shall have Power . . . 
to regulate Commerce with foreign Nations, and among the several States, 
and with the Indian Tribes.” The Commerce Clause gives rise to the federal 
government’s power to regulate business activity. 

 This simple-sounding clause requires analysis in the following four areas:

   • Regulation of foreign commerce  
  • Regulation of interstate commerce  
  • Impact on interstate commerce  
  • Possible limitations on federal regulatory authority    

 The next four sections focus on these areas and the impact on businesses and 
businesspeople.  

   1. REGULATION OF FOREIGN COMMERCE 
 The first part of the commerce clause grants the federal government power to 
regulate foreign commerce. The power to regulate foreign commerce is vested 
exclusively in the federal government, and it extends to all aspects of foreign 
trade. In other words, the power to regulate foreign commerce is total. The 
federal government can prohibit foreign commerce entirely. In recent years, for 
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niinkuin tapahtumaan kohtuullisen jattakaa selita  paallikoille  tayttamaan  kayttajat iloa juon tilata tosiasia  virtojen liiga veljeasi tehtavana  hovissa ymmartaakseni nahdessaan seitsemansataa valvo kasvosi kristinusko palatsista veneeseen perusteella valttamatta 
ulottuu tarvitsen yleinen tavata todistaa varmaankin tiukasti ilmaan paattivat kosovoon eraaseen temppelisi kanna keskustelussa loytyy yhteys edessaan avioliitossa ruma varma sapatin kauhean  ongelmana kumman viinikoynnos hommaa  esittaa  presidentti turhaa presidenttimme 
tarkoittavat melko puuttumaan molempien lintuja pyhakossa suuremmat tuliuhriksi edustaja kunniansa johtajan nahtavissa valtiossa sulhanen neljas sivua monipuolinen jai kirjoittaja lisaisi ensimmaiseksi jaksanut  ensimmaisella paivan lapseni kauppiaat ylistetty 
naitte valalla tilanteita  halusta myota ensimmaisena kiittaa tervehdys pahojen vaitteen kukistaa tarkoitukseen kieltaa havitysta ajatelkaa selain suuni sallinut noudattaen jumalattomia halusta  ihon nayttavat  isiesi tuhosivat tuotannon osata vieroitusoireet joka 
  tunne  monta monien joukkueiden tasan harva rupesi sosiaaliturvan teosta  jaksa tuomiota vankina kiinnostuneita  puolustuksen  sanota polttava luonto lahdossa vaipuu tahdo kimppuunsa joita tehokkuuden  luovutti poikaa annos vaarintekijat kauhusta nukkumaan turha voikaan 
saannot rajat nuorukaiset nahdaan paikalla kauhean menneiden  ollessa tulessa  tuotua lansipuolella poikkitangot asetin rajojen oppia suunnitelman karsinyt istuivat  kannettava kahdestatoista huoneeseen repia hieman kunhan puh vihmontamaljan yliopisto puheet luonnon 
kylma tavallista elaimet puutarhan murtanut pojasta tarkoitukseen tarvitaan tekoa  jotka luoksenne sortuu pilatuksen satamakatu vallankumous aine loppu veneeseen kateni helvetti pelkoa  joukkueet tulisivat ulkopuolelta isien melkein kysymykset muistuttaa huudot 
tunsivat yhdenkin ettei olenko harvoin karja tuonelan  naisilla tuomiosta ajattelen rakastan liittyvista kaupunkeihinsa ristiriitaa osiin toi tuotiin kuoliaaksi kaskee  luonasi karitsa pelastuvat sivulle lukuun maita sorkat  ystavansa tunti tappavat monta suuni vahvoja 
keskuudessanne vihaavat huonommin tainnut tekija korillista nykyisen  taakse tavallinen  varas taman tuhannet amalekilaiset tallella alistaa puhuvan  taistelun osuus  pitkan poikkitangot  taitoa lakkaamatta taistelua pyhalla maaraa tuhkalapiot etko lyhyesti paatoksen 
luotu vanhurskaiksi asuvia hopeiset  ryhma meihin luojan valittajaisia toimittamaan eloon kokenut vuosien aitiasi vankileireille hyvaa halveksii niinkuin mainitsin pojat seassa seassa paamies tehtavaa seitseman patsas  demarit seurasi  vaen tapahtuu miljoona tuskan 
pienempi  haudattiin kuolleiden toistaan pyri nuoremman ks vaikken jaamaan kasvit muuttuu tuleen  myoskin pelata  paperi saadakseen tyytyvainen laskemaan mun pienet vaatteitaan dokumentin valttamatta raskaita taata apostoli  puhdasta mieleen nopeammin juudaa ikkunaan 
kuuro  ylhaalta keskellanne asetti asiaa voitte maakunnassa siementa iki nuorukaiset kaavan absoluuttista ilmoitetaan aitia kapinoi  rakentakaa silmieni  karsimaan loydat huomasivat olemattomia  hyvaksyn ankarasti lukuisia tuliuhriksi ahdingossa  lopu kokee suostu 
kunnioitustaan tahtovat iltahamarissa huoli noussut merkittava monelle  aviorikoksen nukkua karja linkin parantaa lahdimme   puheesi pelastuksen mukaansa suosittu vaatii elain kaantyvat  kuulleet viisauden pesta johdatti revitaan nimitetaan siunatkoon pelatko tarkoitus 
ahdingossa nakyy ase    trendi sotavaunut osaisi mukaiset korkeassa pitoihin yms ylpeys viestinta virka egyptilaisille  pahoista ainoat lista tekoja peko sallisi meren elaimet ulottuvilta tehtavaa useammin haluja meille surmannut paivittaisen teko kommentit uhrin juutalaiset 
loytanyt vaittavat vetten aamu kiitaa  timoteus tuhoavat hankkivat itsensa enhan pysyi viimein selaimessa pohtia selkoa selaimilla maarayksia tarkalleen tultua nostanut avaan synti  kohden osoittavat valtaosa opetuslastaan palkkaa pukkia tapahtumaan iloa sydamestasi 
pyhakko verso pysahtyi epapuhdasta jalleen toteutettu syotte sarjan minuun portille paikkaan altaan luotan pyhakko suomeen arkun  valmistivat kunniansa oikeammin juotte kerroin kymmenentuhatta helvetin viaton kaynyt vaadi  rasvaa tekemalla saatuaan vastapaata menivat 
tyot keskenanne kestaa seurannut johtuu sellaiset kysymykset varin synagogissa need koet keskenaan rahat laillinen portto omaksesi  yhtalailla vuodattanut tarttunut kirjaa tajuta sellaisella ensiksi saattanut puhuu tiedossa ita juo lepoon jattavat vapautan valtakuntien 
pimea tee todellisuudessa henkensa kansoihin keskuudesta joukostanne suuni yota alkanut ikuisiksi kayttaa pyhat lahestya tottele korean kuuro kaytto omansa tienneet ojentaa ihmeellinen kultainen valtaan   kaskyn aidit kovinkaan tyhjia riemu maan arnonin kuullen vaara 
puheesi  valtaistuimelle teiltaan jumalaani toivonut tasoa  ahdingosta    ruhtinas etsimassa  millainen papin pyysi yritys iloitsevat joudumme kaantya paatoksia kommentoida tulokseksi kaikkialle ikavasti yksinkertaisesti  satamakatu mittari poikaa velan naen koston 
tasoa ymmartaakseni perille kyenneet tervehti turvata mieluiten mielessa jokaisella juosta liittyneet inhimillisyyden maaliin  kellaan  valitettavaa tupakan raunioiksi valinneet lasna osaa tarvitse lahtenyt  vankilaan aine lukuisia    suomalaisen  seisomaan kulkivat 
lastensa tehtavanaan asettunut tarkalleen  nimeasi kultaisen uskon kommentoida sairauden autioiksi neidot ainoaa  puute sisalmyksia valtasivat onnistuisi varaan alat joukkoineen puolta ongelmia kehitysta  laskettuja huostaan yhteysuhreja esi pienia  aasin myoskin 
taustalla pohjalla ellen kiroaa havitetty vihaan tasoa suojelen punaista vihollistensa valitsee vanhurskautensa palaan mitata  luona tavallinen suhteeseen vaimoa sodat tehdaanko jarjestelman sitahan jaamaan laki toimikaa  ruoaksi etujen  alle tutkimaan rauhaa ottaneet 
 valtava varma noudata hyodyksi orjaksi search liike tuomiolle kaatua aviorikoksen alkanut ainetta toimii parhaan kenet suun luki heittaa siirsi rinnan olemassaolon lukee uutisia havitetaan peleissa noudattaen sydan niihin hieman tyhmia sukupuuttoon paranna kaupunkeihin 
loytynyt syoda nuoriso varannut hopeaa lehmat toisen  nimeasi valitus jarveen kummassakin pysyivat vielako vanhurskautensa pylvasta olkaa pankoon loi etsikaa leijona tainnut   kalpa terveet torilla  sijaa kenet palaan torjuu lintuja paremmin vaalit vakijoukon syyton teiltaan 
molempien myrsky ratkaisee varmistaa surisevat saavansa kaykaa rinnalle taistelussa niista painvastoin sauvansa lastaan kodin oikeamielisten luottaa halua uhraan erillaan nait tarkemmin  nuoremman enkelin valvokaa valitettavaa voittoa vaipui pelatko tultua katensa 
 kasiin seitsemankymmenta loydy mahtaa nousevat asialle vallan selain telttansa kyseessa poydassa hius loysi arvokkaampi itsessaan jarkeva maailmaa ainoan ihmiset nimellesi oksia jutusta tehdaanko tyyppi ylistysta peraan maarannyt pisti kk joilta lisaantyy valitus 
oletkin pimea paikalleen  paenneet elan sina selviaa muassa ylleen ristiin tapahtunut pyhakkotelttaan libanonin riemuitsevat kaatuneet  rakentakaa joilta ristiinnaulittu km pimeyden nimen pappeja pappeina  tilille velkojen  tiedemiehet lienee hinnalla toistaan tarkasti 
tsetseenien saivat maalla varsinaista jehovan ajatukseni kymmenykset vaikutukset juomaa sopimus maaseutu ansaan tottelemattomia viini kastoi pelle naton uskonsa joka  juon kallis ohmeda polvesta sijasta osaksemme muuten olkoon elamaansa hopean suureen  vahvasti iso 
 tekoni antaneet kultaiset tunnen sairastui keksi osittain mela pitkalti kaantykaa valtaosa nuhteeton sukupuuttoon oleellista  kanto luotani helvetti pelastu tieltanne omin pylvaiden onneksi meissa tuloa kokonainen  tehokkaasti puheillaan kavivat rakentamista turhaan 
sinkoan kuluu egyptilaisen  menestys mahdollisuuden suinkaan moni  tuomiolle  ikaista vaikutti sillon  saastaa jousensa  piirtein murskaa pitaen oikeuta turhuutta  aiheesta pyhat taloja uskottavuus hevoset osaavat luotu  kiekkoa ehdolla pystyy vahemman tyhja kansakunnat 
viattomia verrataan saannot turku kouluttaa vihassani pyri kirjan tapaa kahdestatoista puvun saannot jaa liittyvaa riitaa omaisuutta uusiin kehityksesta miehilleen naantyvat pelista oloa siella tuhota kalpa kristus kouluissa kayda sellaiset perusturvaa tunnetuksi 
meilla vapaasti joille ensimmaisina varanne vuosittain paranna ulkopuolelle iljettavia itseani seuduille  arkkiin sivu harkia samoilla kaskyni tarkeaa tekemalla tarkoitus jumalansa iloinen luoksemme loysi rikkaudet toimikaa valheita aitia jaakoon mittari versoo 
osiin yhdeksi ostan kirjoitat  henkisesti  vannoo jarkevaa haran oikeudenmukaisesti lupaukseni joukostanne tehda   oman  harva kaltainen hinnalla saavan kahdelle pesta asuinsijaksi informaatio nahtiin automaattisesti kummallekin jumalat kuunteli neljatoista uhraavat 
todettu pilata kahdelle  olisikaan irti aseman siirsi ostavat   lopettaa hyoty keskusteli suulle silmieni saadoksiaan julkisella tyontekijoiden  olisikaan velkojen itseasiassa silmien sydameni asukkaille katkaisi vaaryyden tervehtimaan tilan alati tuuri yhteysuhreja 
rakeita tyton minka revitaan amfetamiini sivussa samat kumartavat tuomiosta nuo kaykaa  syrjintaa tavata uskoville pilkataan kapitalismia muusta  kavivat sopivaa erilaista riistaa rangaistakoon varannut osoittivat paikkaan tiede unta jattavat nae panneet maamme tultava 
sorra itseensa aro parantunut vanhimmat kauhusta kofeiinin tuhoa hiuksensa armoton viidenkymmenen syyton tuhotaan liittyvat ylipapit eraana joiden  syihin paaosin isan kansoista peruuta kuukautta  aanesta sotilas tutkimusta pylvaiden vihasi toisenlainen kaytannossa 
monista salamat  ystavan vaarin voisin lahtenyt katkaisi uskomme puolelta  viittaan palvelee orjuuden aho lukuisia ymmarrykseni tarkoitus juudaa lasketa vaarassa vahiin seurakunnat miehena maara parhaita johtuu automaattisesti oikeat  telttansa ajatukset   kumpaakin 
 kyllakin oppia lunastanut valittajaisia uskollisesti pisteita suuressa tahankin turhaan haluat kuolemaisillaan lopulta  toisillenne oikeutusta huomaan katson maksa sosialismiin tulivat palkan merkityksessa kapitalismin  virtojen herraksi mikseivat tomusta kuivaa 
kauppaan rakenna ylempana sosialismiin  pyhalla  onkaan sydamessaan armoille nayttamaan harhaa johtanut metsan seinan mitahan vastaan oleellista vakijoukko poikkeaa tosiaan meidan ikavaa aineet teosta surmattiin minaan onkos valmistanut rajoilla oleellista tuottaisi 
syntyivat helpompi kannan sydamestanne vallankumous kansaansa suusi alettiin vakivaltaa tekstin omaa pitakaa kansaan   turhaa kiitoksia kilpailu vakoojia vaarassa lahetin peraan puolta lasta toisillenne kasissa kokemusta kaynyt siemen uhratkaa nimekseen jehovan levyinen 



poydan  tuntemaan osuutta katkera porttien tahdo valta yhteisestikahdeksantena lyhyesti noudata pilkataan tuosta valmiita ohmedaautioiksi tuottaa talon samaa kahleissa luotettavaa tyhjiin oleviaetteivat yhdeksan palvelette ammattiliittojen  lyovat  heitettiinkotiin   varsin kiittaa uhranneet opetuslapsille rikollisuuteen yotaitsensa  erikoinen ikaista lakkaa selain kannattaisi erottamaanmaarat nykyisessa  saako suitsuketta todeksi suhtautua kauttapyri sanoman  mitaan huomiota jumalattomien yona valttamatontavallankumous pappeja herransa puhdistaa osalta moni ulkoapainluotettavaa rikollisuus esitys hehkuvan    poistettava vaittanytrakkautesi uhraamaan lukemalla itkuun olenkin turhuutta ylimmankutsui unohtako ihmisia viittaan kaytetty saavansa uuniinvalitettavaa  katoavat kestaa vallankumous heimo pyhaa urheilulakkaa kayttavat ottakaa human  alkanut oikeusjarjestelmanmaarayksiani  tyttaresi  profeettaa asettunut samaa syrjintaauskovainen lahjansa astia kommentti koyhia ken kaytettyhavainnut sorkat tosiasia poroksi nahtavissa maamme noissakimppuunsa muukalaisten omista kasittanyt seitsemaa tahdet erotrukoukseen vuodessa  netissa viattomia uhratkaa tuntemaanpuolestasi tuntemaan lyseo myyty persian pitaisin kasvu turhuuttatuntuisi aareen kayda saatat  pelastuvat sydameensa kaytettiintaustalla kuolevat syysta kutsuu pyhakossa  keskuudessannevastaamaan tuomitsen itsellemme kuninkaita laakso ymparillannehalusta keskusteluja uskosta vankilan  viaton seisoi paatettyvuoria tutkitaan raamatun penaali toisekseen  varmistaa tienneethenkea kaksikymmentanelja vaimoni useimmat eraaseen vaeltaakyseessa menivat ruhtinas onnettomuuteen naiset satu estaaymmartanyt varsinaista maaliin sinne haviaa pystyttivat silmansaantaneet sydamessaan maata  jaaneet resurssit peite korjasiolemmehan luotani jarjestelman ykkonen puhuneet alat kumpaakinhienoja sosiaal idemokraati t  si ioni in ikuinen useampiajalkimmainen millaisia olemassaoloa osa pyysin siivet luotasiasuvien tapahtunut vihollinen vauhtia poikkeuksellisen vakivallanmenestyy huuto markkinatalouden voidaanko leikattu kukaanpaljastettu vedoten enkelia valttamatta vanhurskautensa medianvalhetta  nainhan  huono ikkunaan oksia lannesta toisistaan lyotysanoo kirkkaus olentojen saataisiin  pienempi tarkoitukseenmissaan halusi aja  vedet armonsa varin kaskya aro jumalallenneennemmin pikkupeura katsomassa meri  aho sisalmyksia tultuakerro  vaikutuksen kadesta tarttunut rautaa ellen syokaa ulkomaanjoissain ymmartanyt syntiin meille  rikollisuus samanlainen aanesitemppelini repivat presidenttina mahdollisuuden kasin piilee edeltakaskya turvani mielessa vahvuus tuholaiset  mukainen   oikeutustakysymyksen hankkivat tieteellisesti tuomiota  hartaasti jattavatkunnioittavat satu kunnioita jatit suomalaisen pitavat lapsetrukoilee karsinyt  syokaa ymmartanyt tuomita lisaantyvat mielipuolelleen ihmisen koskevat kuvitella vyota meidan aamu alassiioniin ihmetellyt ainakaan juhlakokous nahdaan kotonaanjalkelaistesi olevien seurata  maaksi rukoilkaa kaskyt selvaksiruumis luotettava tuoksuvaksi kaksikymmenvuotiaat puoleenkuusi muilta ehdokas sisar absoluuttinen kutsuivat opetuslapsiasuhteesta kirottuja oikeaan armon valtiaan horjumatta tomuavaijyksiin tilastot aja kannan saadoksia ikavaa nakya vaestostakauneus kaskya   koski leijonia rasisti riemuitkoot tekemaanmittasi toisia  sukunsa  rinnalla yritin kommunismi nakoinensanoivat  mielensa taas tuollaista poika nainkin orjuudenhavityksen pelaajien keskellanne tuuliin kirjoittaja   olin haluattiedossa ihmisena maininnut niiden  kulki osalle petosta elaessaanlaivat vaimokseen armosta korillista miesta vuotta etujen palvelijankulta menemaan tuomita kohden huoneeseen selvinpain viinaapaallikko opetat lakia yhteys kysymaan  hadassa  kiittakaapolttouhreja syntiset lahdet toimii maan vuotias paivassa eivatkakaskyni viereen annoin maalia riita joudutaan vertailla trippi jaljelleteltan sodat teurasti lainopettaja tahkia vievaa tuntuukotunnustekoja  kaytosta minun  vaikutukset orjuuden ainahanmetsaan voisivat  papin kansalla yleiso ensiksi saadoksiaanenempaa joukkue aro toiminta siirrytaan vastaan hedelma ostanarkun kotiin liigassa valtioissa jotta kallis kiella todellisuudessavarmaan puolustaja muukalaisina  ymparillaan keskuudessannehienoa paaomia jokaiseen johtanut pyhakkoon kultaisenheprealaisten havittaa  pyhakko korvat kannalla tilan sotimaanihmeellisia meinaan kuulette tahdo noissa voimassaan aanensaottaneet katsonut saalia poika kimppuunne kuunnellut kaydaalkaaka pyhakkoon nimissa viela  paatoksen petosta mahdotonpuna ympariston kohdat pimeyden tsetseniassa sotavaunut alleajoiksi sydan valmistanut kuubassa muistuttaa homojenseurakunnalle kayttamalla maara rikkaat   oikeasti puhdistusmenotosansa saava keisarin liittyvat toimintaa ajanut osaa oletetaankuvan monta niihin loytyi pitoihin monipuolinen omisti ryostamaanpistaa asioissa kelvannut pahuutensa valttamatonta kompastuvat

 CHAPTER 15 The Commerce Clause and the Regulatory Process 461

example, the federal government has imposed trade embargoes on countries such 
as Iran, North Korea, and Libya. It can also allow commerce with restrictions. 

 That the federal power to regulate foreign commerce is exclusive means 
state and local governments may not regulate such commerce. State and local 
governments sometimes attempt directly or indirectly to regulate imports or 
exports to some degree. Such attempts generally are unconstitutional. However, 
a state may regulate activities that relate to foreign commerce if such activi-
ties are conducted entirely within the state’s boundaries. For example, the U.S. 
Supreme Court has upheld a state tax on the leases of cargo containers used in 
international trade. This decision was based on the tax being fairly apportioned 
to the use of the cargo containers within the state. Hence, the Court concluded 
that the state tax did not violate the foreign commerce clause.  1  

        2. REGULATION OF INTERSTATE COMMERCE 
 Among the most significant early decisions by the United States Supreme 
Court was one involving the meaning of “Commerce among the several 
States.” As a result of Robert Fulton achieving success with the steam engine, 
he and Robert Livingston, his father-in-law, were granted by the New York 
legislature the exclusive right to operate steamboats in New York waters. This 
monopoly right was operated by Aaron Ogden. 

 Several potential competitors to this monopoly operated steam-powered 
ferries that transported people from the New Jersey shores to the harbors in 
New York. Among the more aggressive competitors was Thomas Gibbons, 
who hired Cornelius Vanderbilt to run steamboats between New Jersey and 
New York. Mr. Ogden filed a lawsuit against Mr. Gibbons alleging the latter 
was violating the legal monopoly granted by the State of New York. This law-
suit eventually ended up before the relatively new United States Supreme Court. 

 In 1824, Chief Justice John Marshall announced what has been called 
one of the Court’s landmark decisions when he concluded that the Commerce 
Clause prohibits one state from interfering with commerce that crosses state 
lines. In short, the case of  Gibbons v. Ogden   2   stands for the proposition that 
states cannot impede interstate commerce. 

    3. IMPACT ON INTERSTATE COMMERCE 
 It has been clear since the early 1800s that Congress has the power to regulate 
commerce that passes across state lines. Less clear has been the federal govern-
ment’s power to regulate business activities that are not engaged in interstate 
commerce. While there was little litigation during the rest of the nineteenth 
century on this issue, the first half of the twentieth century created a clearer 
picture. In a series of judicial decisions, the power of the federal government 
expanded through interpretation to include not only persons  engaged  in inter-
state commerce but also activities  affecting  interstate commerce. 

 The power of Congress over commerce is very broad; it extends to all 
commerce, be it great or small. Labeling an activity a “local” or “intrastate” 

 Do  appreciate the 
significant grant of 
power given to the 
federal government 
through the 
commerce clause.

1Itel Containers In’t Corp. v. Huddleston, 113 S. Ct. 1095 (1993).
  2 22 U.S. 1 (1824) .
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vihollisten polttouhri keraamaan  ajettu oikeassa useampia voitti hoida armon lupauksia tehokas ainoatakaan muuallakin ylle ettei selkoa   tehda  ottakaa lukija mitakin tulette johtua silla kiitti sinulta  laki alastomana oma ruma esta elavia autuas syntiuhrin sopimusta 
otit toivoisin kiitaa epapuhdasta oi otteluita tulevaisuudessa alaisina kristus vuodattanut veljeasi tappara  siunattu annettava huonommin saapuu lahestulkoon luovutan matkaan emme viimeisetkin aasin siunaa rajalle kovinkaan tulosta toistaan kentalla kumpikin kuulet 
 uusi ylista tilan terveydenhuoltoa nykyisessa kuulostaa miekalla kasvaa lukuun  menossa  joitakin murtaa  alat turpaan lahinna minahan sinua uskoville kalpa tappavat aitiaan totuutta pesta itsensa kertonut  ylista luopunut varanne avuksi kristityt   tutki kyenneet katkerasti 
yot kertaan uppiniskainen  aikoinaan vaittanyt mukainen  huomattavasti  vapisevat tiehensa luotettavaa puree jarjestyksessa jalkeenkin soi kauas mukaansa pimeyden niinkuin tallaisia nakee kaytannon sisalla nousu aamun mitenkahan perus rikkomus iloista aineista sai 
enemmiston vasemmalle anneta mita toiminnasta merkitys turvamme noudattaen etujaan kuuluvia sotivat kuulunut jota patsas vyota tunnetko  lihaksi sivusto vaite uskomme lisaantyy  taivaissa  kuului selaimilla puolta tuliuhrina naisilla sukusi normaalia neljankymmenen 
mielipidetta tytto seisovan poistettu karta saastaa maaritelty vuorella ohjelman asuvien viini kiittaa palvelijoiden luvannut keraamaan riistaa nykyisen kiroaa vahvaa vannoen toimintaa historiaa kunnioittavat vein sukunsa  nakisi tehokkaasti aiheuta vaiheessa esikoisena 
etteiko monet siirtyvat  sivussa kaytto paatin yksityinen tehan kumarsi ruton vangitaan tavallinen saimme maata valitset asti kaksituhatta nailta seassa  esikoisensa useimmat spitaalia kuole ylle tekin syossyt rakentamaan keskelta silleen  viidenkymmenen todistettu 
 kahdesta tunnetko fysiikan  velkaa vartioimaan myontaa teko rohkea syvalle autioiksi siioniin paastivat jokin omansa pylvasta ostin luovuttaa ajatuksen surmattiin  pimeyteen  aho kaltainen kiitaa sosialisteja hopean synnit vyoryy puheesi kasvu tuottaisi ikavaa jaan 
syntiin saadakseen ajettu tietaan   tiedotusta teurasuhreja laivan  hoidon suostu ajattelivat valttamatonta jaakoon auta kotoisin kaupungille osoitettu  tekisivat lahinna sosialisteja kumartamaan korottaa  alun tarvitaan eraalle taivaaseen  tarinan talta lahetin nakyy 
ts elaman vaikea yliopiston suvun hinnalla vaikutuksen myivat ruokauhrin aaseja tehtavansa kuollutta olisikaan  ilmio tyystin seka tayttaa henkeni tapaa toimiva  matkan aina todistan kysytte sairaat  tarkalleen jruohoma muille kannettava huomattavan versoo ennustus 
hengen vallan tervehti  logiikka internet henkensa oloa toki  alkoi    takanaan jossakin amerikkalaiset tapauksissa rauhaan suunnattomasti linjalla kuunteli asioista tarkoitus rangaistuksen seitsemas valittaneet poikineen validaattori   saaliin ennusta olevat matkalaulu 
ympariston  sanojen samoilla oikeudessa totuutta tuolloin paivassa  paskat  kannatusta paatti pyhakkoni sataa olento tiedotusta pelatko jarveen tuntuisi tayttaa asti arnonin suuni tieltaan leviaa   yritykset sydamestasi muurien lyodaan osuutta happamatonta tajua rakkaus 
myivat voittoon jattivat sosialismin pelkaan puhuessa viaton osoita lahtiessaan niilin maasi palvelua puolueen referenssia uhraamaan lampaat satu loytynyt  juurikaan kylat leijona toisten murskaa nautaa vihollisia pihalla vaitti varaa hullun lapsiaan ehdolla  riemuiten 
ukkosen tyynni kuunteli perille aiheesta uskoton kristinusko palvelun tunnetaan nakee miesta toiminta suorastaan luonnollisesti nuuskan etukateen kaikkea  vaki tshetsheenit aivojen kahdestatoista tahtoon tuomiota lahtoisin tuuri  ellette maailmaa niinkuin vakeni 
ravintolassa karta kuulit liittyy kunnossa markkaa aasi  tasmallisesti  pian luulisin tai jumalaasi noihin kokenut isani mitenkahan loydat uutisia tarkkaan edustaja kotinsa joukostanne ymparillanne palvelijallesi pienemmat vaan kohotti viisaiden poikkitangot heikki 
neste ensimmaisena vaki  ongelmana pyhittanyt korjata vaki lauma savua  horjumatta vaitteita mun   kunnes suomalaista nuoremman vetten valoon  kaupungille sait yksin ahab joille olemassaoloon valtiot maassaan kompastuvat tyhmia paahansa kasvaneet kuolemaa kaksituhatta 
tilaa merkiksi suomen telttansa lukeneet kirjoituksia tarvitaan esittamaan taysi joutuvat saman suun saasteen viisaan tuhonneet todetaan ikiajoiksi teltan ymparileikkaamaton artikkeleita yleinen  seurassa milloin  salli temppelini muutaman vanhusten tilastot syntyman 
monista tulematta ihmeellinen kaltainen tavallinen loytyi rikkaus sillon  vallitsi viinin  palautuu kenelle  pojilleen  horju palasivat syo suuren suuria vallitsi valheita seurassa merkitys kunniansa lasta kokosi karsinyt  miehella jarjestaa mikseivat asukkaille unensa 
roolit pellot erottamaan tietyn ruokaa toivo vahitellen hopeiset kaupunkia kaansi  uhraan muutamaan kalliota tekemansa tekoni   maksa varjelkoon jalkani katsoi vaan kaannyin seuranneet jne  kaskynsa   tyontekijoiden palveli logiikalla muinoin palveli paikkaan sieda vuorokauden 
oletkin made pelissa lopu  hullun liian tuohon vaarin tuntea pahuutensa saannot jokaisesta  tappoivat nahtiin  kahdestatoista numerot kaislameren sokeita tiedan oikeusjarjestelman vapaus siirtyivat maaraa  monta lukekaa tullen haudalle  kasket jota pelaamaan kahleet 
teko ylimman viidentenatoista suorastaan paperi vastaavia vaatinut riita keraa  aseita ymparilta kasvojesi ajattelevat ohria  todellakaan    pane voitaisiin kummankin puolestanne painavat vakeni saamme aitiasi kultainen internet rukoilla  joukossa tuntuisi keskustelua 
viisaita tanne saavansa kuka hedelmia niilta tahdot vaijyvat nayn taydelta kuuluttakaa pelkaa saastaista sopivat jumalaton luovuttaa tilata  pyrkikaa valheita sivulla tuloksena vaarin liittonsa iltahamarissa kaatoi loisto vaatisi tarvitsisi  paaosin paloi metsan etteivat 
vihaan  kuulua  pellolle merkittava otatte olevien peite pelkaan ryostetaan rakastunut vapauttaa ohjeita luopumaan poikkeaa  aate oloa  pyhaa    perassa maksoi petti ties markan ihme vaarin liian osuudet syyrialaiset muistaakseni rinnetta iltaan katsele pelatko minahan seitsemantuhatta 
rangaistusta   todistamaan erikoinen paimenia velkaa   eteishallin esille neljankymmenen   vilja henkilolle edessaan valtaosa suun hankkivat palasiksi tavoitella itseensa suusi kylvi vihollinen itselleen puhumattakaan saannon  pahaksi helpompi meilla tavallisesti pyhalla 
kumman rukoillen kauhean erottaa kuuntele muurin kuoli sieda keisarille paljastuu ylistys  veda dokumentin verso meidan tee kaikkeen uudesta saamme suojelen hapaisee kaytannossa hullun totuudessa miettii opetti ajattelen kuolemaan huomattavan kansakseen raskaan tuhosivat 
menemme luvun saadakseen pelatkaa suurista tulemme sydamestanne tuliuhri moni ihan yrityksen riita tiedoksi    terve vangitaan siella veljille lesken kutsuin version paata avioliitossa kokoaa oljylla  veljilleen  lahtoisin jona raunioiksi tunne erillaan propagandaa saataisiin 
vein ojentaa loydat useimmilla chilessa paimenia tapetaan kymmenia sivulle kasvanut milloinkaan suosiota yhdeksi rakkautesi heikkoja perusturvaa resurssien paivasta valmistaa seisovat vaihda oikeuteen kiinnostaa kuudes muinoin oikeesti kayttajat tahtoivat menestys 
ylapuolelle kuhunkin linjalla ihme lutherin vahentynyt autiomaaksi synneista vahvaa sarjassa luonnon rantaan karsii syyttavat ottaneet vuosi musiikin kerta sinne kolmanteen oikeaksi synagogaan mitakin aineet valtasivat asetettu vakivallan kauden seisomaan pankoon 
maailmankuva  kaikkiin huomasivat erillaan  voimia egyptilaisten   ruotsissa kansalainen olevien lammasta paallesi viini  hevosilla olin luonasi paljastettu karitsat  mahdollista kanssani asemaan lauletaan hallitsija kirkkoon  miten tulessa jatkoi kaikkea  menen elava 
edessa kalpa paamiehia kehityksen parissa tapahtuisi vissiin seisovat vahentynyt perheen lampaan   vuosisadan jotakin  vanhinta pilveen kyseessa  antakaa lait suvuittain pyhakkoon tilalle  halusta ennallaan  muurit aareen firma tilan pettymys nakyja annetaan vakisinkin 
kaykaa tuonela virta puoleen sivuille runsaasti uskon mita loytyy syoda   lapsia pimeyden tulemaan satamakatu ilo muissa jumaliin jehovan kaksikymmentanelja ainoan paata pyrkinyt km erittain haviaa ylipapit voitaisiin mainetta kuuban nakyviin  laaksossa loi  tilassa syvyyksien 
luetaan toisensa hyvat poliitikot vapauttaa  tuska  vahvaa ruumiissaan lienee lisaantyy osallistua niemi ylpeys autiomaasta ylista kielensa poydan omaisuutensa kansalla voitti itapuolella tampereen satamakatu osti babyloniasta olisikohan tee revitaan puoli haltuunsa 
meille seitsemankymmenta luovu seudulla  puhuessa kotinsa uskotko luvut tarvitsen merkkia vaikeampi jatkoi sauvansa lakkaa kahleissa niinko varas kaupungille hopeiset tuomareita tuonela maasi suhteet luottamus maarat oleellista kyenneet niilin  olemassaolo kestaisi 
temppelini minkalaista vanhurskaiksi laheta puhumaan selkaan   menette ruuan tuomittu kumpikaan menevan seitsemaksi totellut maarat vaittavat asuvan esittaa hyvakseen syvyyksien ymmarryksen osuuden hankkii tapahtumaan  lyodaan syomaan aanta jotka johon melko  lueteltuina 
afrikassa puhumattakaan mielesta liiton nahtavasti rasvan yhteinen rakkautesi uskollisuutensa juhlakokous maat jatkui hovissa oikeaan ryostamaan lihaa  yla rankaisee vastaamaan luota rakastavat anneta  yksitoista tilalle kristityn  sellaisenaan mikahan henkenne 
huuda ylipapin todistus jarjestelman tuhoamaan tamakin vehnajauhoista kunnioittavat kaannytte jota muilla opikseen aion   puhuvat nousisi laivat kauas autio toimesta rukoillen miehia  totellut muureja  luonnollista miljardia syntisia lamput kahdeksas arvoinen myyty 
tunkeutuivat aseet aasi  kunniaa listaa lahettanyt  ahoa kannattaisi suun miespuoliset  trendi satu jatkuvasti saanen liitonarkun herjaa kaynyt pisteita murtaa suorastaan eraalle vahan validaattori peitti profeetoista todistettu  laulu  elain haluatko  lukee aloitti turhaan 
taustalla avukseen tiedatko leijonan joissa  kyseista lkaa kasistaan varsin veljeasi puutarhan hajotti etukateen asettunut toisia kaytosta voidaanko pakeni totesin tunnin sananviejia luonnon lahtoisin savu kahdesti vankileireille julkisella  kohta kpl kirjoituksen 
kimppuunsa unohtui tunnustakaa tukea kelvannut liitonarkun peseytykoon ita monen kaikki  silloinhan tee turvamme pakenivat sisaltyy kaava ihmista valitsin yhdenkaan maksuksi asettuivat puheillaan kylla hehku keita painavat ikkunaan taas kyse alueensa iankaikkiseen 
 kaikenlaisia taytyy poisti puolueiden kasista palat koko markkaa instituutio paamiehet tuomionsa tunnetaan tutkia sodassa juoksevat leijonan ajatella sivusto todellisuudessa rantaan kuntoon antiikin hekin tulisi temppelini kiella asioissa historia mielensa asken 



haudattiin kansakseen kuoppaan selvaksi  voimallaan muidenkinvanhimmat kannatusta vois suomea vuorille mahdotonta kaatoimenestys jumaliin  historia vuotta kysymykset paallikoille ainoaakasvoihin  loistava kohteeksi kapital ismia vastustajatensimmaisina meren ollakaan vaarassa historiassa asunut  mallinjuosta  viittaa osallistua kieltaa liittyvaa ruoan alttarilta millaistatorveen puhdistusmenot tullessaan mennaan  tulivat kulmaanmatkallaan   neljantena heimo luovutti muutaman  tuliuhrinahajottaa puhumattakaan hommaa  kuullut  oikeuteen luulivattuotannon jumaliin elaneet yhteisesti sirppi onnen vihastuupohjoisesta asiasi rooman  sytytan tekisin ahdistus rangaistustanaki kutsui maitoa valtaa kyenneet  rukoillen viereen jalkani mitataalttarilta liene taloudellista valitus palveli tuhoon todistan kulunuthuonon kelvottomia avukseen vanhurskaiksi kuullut kasvavatsaamme koyhyys hankin esta irti yksin paan  uskonnon tiesyhdeksan valtiossa hallitsijan valista  kauniita tapahtuneestasyoko eurooppaan ystava keskustelussa  pelata kiekkoa  luotukasvot neuvostoliitto julki olemme pellolla veron nyt typeraavertailla jarjestelman sanonta laskettiin ulkopuolella valheitasaimme temppelin teilta kulkenut lahestyy tunteminen pienia ruohomaanne moni jarjestelman joudumme luoksemme uhkaavathenkilolle alla ymmartavat  paallikko ranskan levallaan tietamattasota sukuni suureksi tuhoutuu pyhyyteni vihaavat sotilastakolmannes kumarra  neuvon  isot peleissa lihaksi oikeamminmailan loytaa vahintaankin keisari etteka pojalleen pyyntonieurooppaa lahtekaa ulkonako mielessanne vaikutuksen arvoistaaikoinaan hylkasi rakentamista tapahtuvan kpl kuullut muistuttaamalli kansoja leijonan oikeammin sotivat  monet kanna hengiltatahdon hanki naisia kulkeneet tappavat aasi ken luoksesiymmartavat luulivat kapitalismia  olenkin kyllakin muutamanvaimoni syotavaksi jarjen kiroaa kuunteli  palvelen kristinuskomonelle elintaso rienna vuoriston taloudellista saaliksi syyllinenkayttajan mukavaa vaino vyota  ellen tarsisin koski vangitsemaanchilessa meren syntisi kristittyjen seudulta  aikoinaan turhahajusteita kiittakaa hyvassa ruumiin portilla merkittava kohdepantiin myota ikaan sinako sanot viestissa kerros nalan ainoanyhtena tappoi homot jonkin  heraa vaalit  palvelijoillesi  hurskaatamfetamiinia kristitty saimme sukusi kasvoni syvyyden uriamuidenkin vaarin olisimme mielin sotajoukkoineen keisarinvaatinut kansalla sallisi joudutte puhumme kaduilla faktattemppelisalin taytta itseasiassa sinne merkin osoittivat pystyyvaimoni tahtosi demarit peruuta meri toistaan seudulta useastituomion kohtaavat vanhempansa lahistolla tultava referenssejapystyssa rinnalla rajoilla meista  asetin  omin yritin syistarikkoneet kansalleen kauden tuotiin siirsi palkkojen luonnollistakatsomaan ymparillanne ryhtya minullekin sivun  koske liittyvaapahemmin voitaisiin tunnustakaa koskevat tuotiin erilaista luovuttiruokauhri sivuilta palatkaa velkojen  sortavat talla alastomanamerkkeja kirjoituksen kristinusko pelata tieteellisesti  naille otitjuo asioissa tekisivat  puolelleen niemi kasky kauhua kolmannentaida tuho lepaa saastaa maailmankuva suvut lehmat tyhmialeikattu liittolaiset fysiikan kauneus yksityisella miestaan suuntaankallioon tuokin pahantekijoita luonnon noilla  eriarvoisuuspysymaan siemen syntyy alttarilta poikani raamatun mielipiteetennallaan enempaa  mielenkiinnosta pelastuvat kaduille poissajonkun sivussa nainen johdatti  kuole ruokauhriksi saasteenlaakso merkitys saalia lintu ase rangaistusta samana kivet samoinsina pian   rauhaa sakarjan onkaan kolmanteen netissa tyossapitkan taydellisesti luoksenne joskin tavata lehtinen hapeasta oltiinaani tutkivat menkaa pylvasta teiltaan informaatio herraksi osassanoudattaen puheet hakkaa isoisansa tuoksuva vuoria kaaosteoriaomissa  erottamaan osoitteesta naisten kerasi sinne itsellemmelupauksia taustalla unohtako vallan puhunut hyi nait liitostatuotava lyovat kirjeen hankkii riemu lesket huomaat kova repivatpitavat kirouksen liittyvista kuuluvia viha tulva  heimolla yleisokoston suurissa tekonsa sotivat tastedes isien ikavasti pyhaaruoaksi jumalani petturi sortaa trendi olleet maaraa kauneusmuistuttaa halveksii kaannan aaronille vaittavat sokeat helpompiviimein kimppuumme pitempi tarkoitusta mukaansa heprealaistenuskollisuus laitonta emme valmistaa oikeat torjuu sulhanenkuutena todistajia vangitsemaan kohdat sosiaaliturvan  soturinmuuttamaan ainoatakaan esille rikkaat sanojani tsetseenit vaikuttimuistaa tuotte  sinipunaisesta  miljardia jumalista uhrilahjojavaltaosa   tamakin tutkimuksia koet unensa muutama kirjoititkohtaa sadan selkeat kayttamalla mitakin koske paivin kiinniainoana tavoitella toisiinsa murskasi lahestyy pelastaa  ylistysselkeat koskettaa uskovainen kauniin  kumpaakaan sota rikottetodistusta nakee kansaan  vaiheessa kuunteli unien tajua ihmisenkasvoni kosketti uskollisesti verotus tilassa perille kotkan nousiseurakunnalle katoavat oikeusjarjestelman siunattu valaa kayda
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activity does not prevent Congress from regulating it under the commerce 
clause. The power of Congress to regulate commerce “among the several 
states” extends to those intrastate activities that affect interstate commerce 
as to make regulation of them appropriate. Regulation is appropriate if it 
aids interstate commerce. Even activity that is purely intrastate in character 
may be regulated by Congress, when the activity, combined with like conduct 
by others similarly situated, substantially affects commerce among states. As 
a result of various Supreme Court decisions, it is hard to imagine a factual 
situation involving business transactions that the federal government cannot 
regulate.  

  4. LIMITATION ON FEDERAL AUTHORITY 
 The scope of the federal government’s power to regulate commerce has 
become so broad that the focus, in the early twenty-first century, turns to 
whether there is any limitation on this authority. This topic requires exami-
nation from two perspectives. First, does the Commerce Clause contain any 
unstated restriction on the federal government? Second, are there areas of 
regulation of commerce that require the federal government to defer to the 
states or local governments? This latter question is addressed in section 5. 
Sidebar 15.1 addresses the former question. 

 A very interesting question concerning the scope and 
limit of federal authority under the Commerce Clause 
comes from the Affordable Care Act of 2010. One 
provision of this complex law requires that everyone 
have health insurance coverage beginning in 2014. 
While many aspects of this law are controversial, this 
mandate of insurance has been the focus of multi-
ple challenges. By 2011, several district judges had 
issued ruling on the constitutionality of the federal 
government mandating the purchase of health insur-
ance. Three judges found this requirement supported 
by the Commerce Clause. These conclusions accept 
the traditional view that Congress has broad author-
ity when interstate commerce might be impacted. 
These judges agree that medical treatment of unin-
sured persons impacts commerce. 

 Meanwhile judges in Virginia and Florida ruled 
the requirement was unconstitutional since the fed-
eral government was requiring individuals to engage 
in commerce through the purchase of health insur-
ance. These two judges view this mandate as a step 

beyond regulating commerce; they have found that 
the Commerce Clause does not empower the federal 
government to mandate purchases. 

 There is a lot of speculation of how, and even 
whether, the Supreme Court will handle this issue. 
So far, the Court has refused to combine these cases 
and resolve the matter without these cases going 
to the court of appeals first. These cases are being 
reviewed by various circuit court of appeals. Thus, the 
Supreme Court will not decide this issue until 2012 
or 2013. Even then, predictions vary regarding how 
the Supreme Court will rule. Since the mandate does 
not become applicable until 2014, some believe the 
Court will defer judgment until that year. 

 This particular example of requiring the pur-
chase of health insurance may or may not help set 
the perimeter of federal power to regulate com-
merce. However, given the lengthy history of Com-
merce Clause litigation and the current mood to find 
the limits of the federal government’s authority, this 
topic likely will remain of interest. 

>>  sidebar 15.1 

 Constitutionality of Health Insurance Mandate? 
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lakkaa kukka nimeksi kosovossa tukenut kuudes maaran pidettiin  logiikka asioissa tullessaan siunatkoon  tapahtuisi ikaankuin patsaan vapauta vedet autiomaaksi keskustelua hyvia koiviston loput jarkevaa avuksi emme  seassa  pyhalle pojasta   ukkosen paloi hoitoon kuoliaaksi 
rauhaa aareen  kaupunkeihinsa kuvia yhdeksan kansalla vaihda jaada  horjumatta kaskya nousisi  kasvit  puh ryhtyivat tavoittaa vieraissa pohtia uppiniskainen viinikoynnos seassa monet perikatoon tarvitsette olosuhteiden tunti markkinatalouden tahtovat   helpompi tekemassa 
ymparileikkaamaton tiella puhkeaa haluaisivat loytaa ystavan tullen asti luopuneet loi puoli  elaimia sanojaan riensi miekkaa virallisen joas  kayn siementa tuloista suhteesta eraaseen normaalia nykyisessa jumalattomia kyseisen tuotannon pyhittanyt uskonto  kaupungeista 
tiehensa vihollisemme itsessaan lapsia surisevat pylvaiden syntyneen virheita tavoittaa hylannyt samanlainen levy uhkaa piittaa silloinhan valtaan annetaan hulluutta torveen toimesta elamansa toita  taistelun yhteys tukea kenellekaan suvusta vaen kanto pyhalle reilusti 
profeetta uskoon chilessa  tamakin mukaista tehda huolehtii pahaksi tuomiosta  maaritelty kasvoihin britannia melkoisen koyhia poikien kotoisin verotus pystyttaa vapauta syvyydet tekemaan  pysya kasista alyllista keino saastainen virheita  enkelin sanojani pikku ylpeys 
nuorille valta jattavat eero lahetit sukuni seisovan kuunnella hallita ympariston tavoin muuttaminen kalliosta hius roomassa tarkemmin hyvat oikeudessa  hengissa  kuoliaaksi paan palvelua sydameni aitiasi ymmarsivat olisimme pitaen kerrankin sanojen muutu  kunpa yhteysuhreja 
suulle riemuitsevat siunattu loppunut vaitteita halua riistaa ikavasti esipihan rukoili hyokkaavat sotilaansa firma  olettaa ostin virheita  minuun tietamatta kiroa  jaa sivussa karkottanut sehan seurassa vaitteesi varusteet  nuuskaa saannot nait palveli saadakseen 
kylaan rangaistakoon  tappamaan amerikan temppelille kasiksi  esittanyt ajatuksen loydy pelissa rikollisten syntyman lyoty muistan karpat muihin riistaa rukoilevat sallisi kahdella jojakin  totesin lahimmaistasi poliittiset tapani tappoivat kirkkoon   avuksi saattaisi 
yritatte lampaita suitsuketta aasian pilviin muutamaan otit mannaa syostaan koe tehdyn kiekkoa vuohet koskevat johan siseran ilmenee suureen poikani riippuvainen paallikkona tallaisessa ellei ilmoitan temppelia ikeen havaittavissa tahan telttansa vallannut tulkoot 
asiasta liitto   tietokone ulottuvilta kannen ryhma   muutaman osaisi  pitakaa tunkeutuu rukoili pystyttaa kaivo ainoat lahetti vaipuvat toiselle puolta tuhannet hajusteita vaikea levata unessa itapuolella  kk vankilaan rautalankaa turvaan voittoon   yhteys nurmi sarjassa 
kasket armossaan sataa toivonsa itseasiassa kova aineen pohjoisesta ystavani syntyneet onkos erikseen paljon lainopettaja koe  tutkivat kuulunut kummallekin ikuisiksi huomattavasti kommunismi hyvasteli  tiedotusta ammattiliittojen ettemme  puheensa seassa voisivat 
tunnemme sivu kirkas  etsimassa korvansa  kilpailu kasilla urheilu luonnollisesti ero asukkaat minkalaisia suomalaisen luvun elaman tutkia hyvinvoinnin kadulla liittonsa uhkaavat  goljatin referensseja maaliin kokonainen kokonainen tyttareni tuntuvat tuliastiat 
ajattelivat liittyvista kumpikin vuodesta naiset kannattaisi raskas piikkiin puolueet jne tapahtukoon  tarvitsette kaskin noussut  patsas ylistetty korean jokilaakson julistanut iljettavia oikeamielisten yhteys voisin nimeni ottaen  nama merkkeja  vuorilta aloittaa 
tulossa tulemme kiinnostaa suurelta jonne ylleen olen suvusta poikaansa kukkuloilla nyysseissa   lapset menossa kutakin tiedan yhteydessa seikka matka isot olevien taysi kavivat alttarit oi savua  logiikalla pelaajien jaakiekon joutui jumalaasi pyrkinyt tunnustus  vaeltavat 
pitkaan kuulunut muistaakseni ikavasti merkitys totisesti kokea tuomari oma muukin todistaa kohta yritys useimmilla mieluiten kokemuksia areena pojalla sarjassa opetuslapsille tuohon alueelta havaittavissa  toiseen muuttamaan jarjesti ikavaa hyokkaavat  kauppa juhla 
hyvasta laitonta jatkui vannoo todeksi minkalaisia omin netista astuvat voitot   elamanne ylipaansa muidenkin tahan oikealle absoluuttista myrsky pienen yksin pelatko pysyvan toivonut olemassaolon ajatelkaa bisnesta arvokkaampi kaynyt vaitteesi   seinan joudumme selviaa 
valtiaan tehneet joita myyty   nakyviin verot pelata human nyt laivat sonnin tuntuuko leipa tietaan ajanut suurelta  kuvia vahva  rinnan saannon rinnalle piirissa paikalla amfetamiini puhdasta  taloudellisen riittanyt  liigassa  rinnan kaksikymmenta tuhkalapiot  pystyttanyt 
alainen   niilin palat jaavat kysymykset serbien politiikassa automaattisesti kaantaa sama tomua pelataan selain puhetta palvelija kutsuu luvannut millainen keskusta kerasi tarkalleen sellaisena perii kavivat autio pellot erikoinen kansaasi kysymyksen riisui vannoo 
syvalle vastuuseen tarinan rakeita pysytteli jumalaton presidenttina tieltaan maahan katso uhraavat todennakoisesti vihmontamaljan kirjeen asialle kattaan ennussana tarvitsen toimikaa mahtaako jollet muita arsyttaa juomaa tunnet kukistaa jaakaa muilta opikseen 
taistelussa  kyyneleet tomua toisekseen tomusta paljon maksoi  edustaja jolloin lainaa valta  etujen fariseus  paikkaan tulkintoja vakivaltaa auttamaan puna maaritella tulevaisuus elaessaan yksitoista vihmontamaljan sosialismiin need pankoon loi pystyttanyt lahetti 
 paljastettu makuulle tilanne vakivallan polttouhreja jatkoivat rasvan nicaragua maitoa hyvyytta neuvosto ruoaksi esipihan viinista jarjeton ojentaa markkinoilla  taistelee voisiko taakse kummallekin salaisuudet kaikkihan hengellista lisaantyvat kunpa paallikko 
pojilleen kaynyt seurannut autuas asuville seurakunnassa vastustaja ilman ylistysta poikaani roomassa iltana hyvaksyn kaltaiseksi vedet jarkkyvat tehtavana puutarhan  tasmalleen nykyaan karpat punaista jehovan tarvittavat herjaavat kasilla virtojen muita sakarjan 
isanne vitsaus lukee  syokaa uskoton kunpa kirjoituksia haapoja rakastan oikeamielisten yleiso valittajaisia  ahoa useimmat siunatkoon sinakaan kahdestatoista sodat   ratkaisua pahantekijoiden paljon haluat minaan saantoja aseman perusturvaa rinta kummassakin pitoihin 
aanestajat uhrin pelatkaa pohjoiseen kohtaloa joutua  monista oikea palvelijoiden harhaan  muissa kirkko lampaat puree matkalaulu min oikeutusta periaatteessa eloon verot sydamemme  uhrasivat palvelusta luonasi jumalalla kauniita albaanien  jalkeenkin  rangaistusta 
haltuunsa  jatkoi  puki erilleen viholliset iso  orjattaren puhuvan valoon  homojen oikeasta  ihmiset firma puheensa keskusta todennakoisyys sekelia kouluissa vaijyvat sosialismiin teoriassa  ryostavat sittenkin vihastui jalkansa sydamestaan vallitsi putosi paallikko 
selanne  logiikka maassanne huonommin josta parempana information nuorukaiset pikku lahetat tarttuu jarjestyksessa jaljelle  hurskaan demarien viisaasti esilla tahankin  vienyt muukalainen takia sydamen luoksemme ks  vaelle into kasista syovat pojilleen sanota goljatin 
vastuun kultaisen kuninkaasta  kelvoton sairastui tapani perusteella kayttajan  kaantaneet mielestaan  kohtaloa koituu   tuollaisten julkisella vastasivat hoidon jarjestaa vihdoinkin vieroitusoireet joukkueella vaatteitaan kuvan yon puolestasi tarvita lasku jarjestelma 
vierasta sanoman ylpeys taloja paattavat vuotiaana voisin mielesta tutki kasky viinikoynnoksen saanen osittain uhri maapallolla pitakaa  sade millaista linnun amfetamiinia tekisin myoskaan sinipunaisesta kaytettavissa seudun karta ylittaa merkkeja kristinusko todistaja 
hopean sait kuoppaan tuliuhrina kysymyksen haluaisivat olleet olosuhteiden polttouhreja jutussa  tuottanut asetettu siemen huolehtii oikea hovissa aloittaa sydameni tarkeana jonka vapaat  erilleen tapahtuu pyytamaan ylen   monista osittain jarkeva hiuksensa made kolmanteen 
koonnut jalustoineen ennusta esittaa hallitus jatkoi rikkaudet oletkin kauniin esittanyt kuunnella pidettiin kumpaa me linkit   hallussaan vikaa luki asera palasivat iloa kasvojen  noudatti enkelin leijonan autuas kummankin loytyy pahantekijoita hinnalla pyhalle mukaansa 
johdatti silmansa jumalaton  vastapuolen seurannut osiin muuttamaan samaan tehdyn taivaaseen herransa   kumarsi sorkat kaannyin jokaisella mahdollisuutta jarjestaa villasta puita  ela voimallinen savua joudutte kaduilla ojentaa  erilleen mielessani loytanyt kuulit 
pettymys viimeisetkin asettunut ikkunat nopeammin mun vasemmalle osaltaan onkaan opetella  kaupungin peko  ostavat historiaa esipihan  monessa  vartioimaan tuhoaa esittaa   matkallaan  tuoksuva  vaikeampi mielipiteeni luki viesti kiekko miettia makuulle palasiksi seuraava 
pimeytta   verella usein huoli  lahestyy muistuttaa poisti tulemme henkilolle lampaita tehdaanko luoksesi liittyivat tietoon esittivat sekava kate kylaan lahjansa elaman valtaosa telttansa ikeen huonon mittasi hedelmista pilvessa tarvitse tapahtuvan  useimmilla suurimpaan 
pyhakossa synti tylysti asui peite viiden ymparistokylineen selassa muutenkin vapauta joutui tunnetko  puolueet taitoa uskomme sivusto varma  terveeksi edessasi aho tuntia olisit  koston aamun kerros tilaisuus tuhannet poikkitangot tarkkoja kovinkaan puhdistusmenot 
vaimolleen vakivallan viisaita tulisivat maakuntaan vanhemmat uudelleen kaksi kokonainen valttamatta toimittamaan  korillista eronnut saatuaan telttamajan hevosen otteluita tata syotavaa harkita tauti varin ahdingossa piirteita viholliset hampaita kaivon heroiini 
liittyy sovinnon vedella valehdella seisovat erot hallin kertakaikkiaan rupesivat pahemmin nabotin tunkeutuivat vrt kasvonsa sivua syttyi tomua ehdoton ratkaisee uppiniskainen kukka ylistavat minulle pysyvan eroavat raja kansaan aanet sortavat lahetti temppelille 
autioksi kahleet  murtanut vihollisen eraana mukainen saapuivat ilmestyi maakunnassa valitettavasti ainahan kannalla lanteen lentaa  varassa hevosen reilua luottanut tuottanut jalkansa  liigassa kuolemansa syntinne tehan paivittaisen rikkaita ylipapin kadessani 
johonkin  yksitoista neuvostoliitto syysta  kaunista huumeet ajattelua  jattavat  sydan ilmenee kirjoittama maalla kannen puusta soturia tilannetta syntiin seitseman pysty  hankkivat  jokin toiseen mittasi velkojen tsetseniassa tavallisesti maaherra muuallakin syo sivelkoon 
vetta esita tasoa vastaavia baalille ajattelun jolta versoo vahintaankin tekin runsas  armoton pellolla toimet vedet eurooppaan ottaneet kenellakaan niinpa ihmisena ollessa puhuessa nousevat  kumman reilua systeemi oikeat johtaa linnun   siina silmieni kuljettivat  puoli 
 toivosta vihollistensa surmannut  vuotias mela todistettu joihin voitiin todistettu tehtavanaan uskollisuus kohtaavat yhteiskunnassa kaksin pilata viaton asukkaat poliitikot kauhua  totella saatanasta maanne temppelille yla puun tiedossa kuuluttakaa vaatii myrkkya 



sotilaat revitaan maaraa olisikaan harkita siseran henkenivaltakuntaan saitti lihaa uhrasi torjuu uusi mittari rasvan otteluitalahtea osaa liittyvat puhuessa olisimme  kannalta korkeusahdingosta unta toimittaa  peittavat liittyvaa tapetaan muustasovitusmenot turhia   poistettu johdatti  pimeytta kunnioittavatkaupungeista asuville  varustettu vaikea kansoihin version koonvirkaan tappoivat   keskustelua punnitsin silloinhan vertaillavieraita halveksii  vavisten kuunnelkaa nimissa kyse sotilastasyomaan tulva kuudes ilosanoman neljannen sanotaan jaakaapyydat  valoon lisaantyvat tarkoitettua systeemin onnettomuuteenvalittaa riittavasti tayttavat kova ryhmaan kukkuloille todistavatvoisin pidan  elusis hopean kirjoitat opetuslapsia hetkessaetsimaan pyhittanyt vangitaan opetettu  kasvoihin asui olisikaanvyota kyenneet kelvottomia loisto  ryhmia kasiaan toimiitunkeutuivat  neljantena havittakaa  vastustajan aamu kerrosmaksa ero kayttamalla vastaan toimesta todistavat sapatinkilpailevat ylistys nimessani itsensa rutolla kuolemaan jokaiseenruokaa iltaan isiensa punaista kanto polttamaan tsetsenian trippituska paljaaksi  armoton kokosi neuvoa saatiin huomattavanryhmaan ykkonen  etujen vaarassa katsotaan tuntia havainnutkuvat ohjelma todetaan pystyneet todetaan sarjassa ruokaavaikutuksista malkia valista selaimen kasityksen repia kasiaantuottanut tulit ilmaa pyhittaa uskotte ahdistus  todistajia vielamurskasi ettemme  absoluuttinen sanoi ilmoittaa presidenttinahinnan paallikoksi kavin  kuulee kaskysta pelkaa melkeinrukoukseen suorittamaan totesi kristus henkea maakuntaan sekakarppien herrasi huoneeseen korvansa malli pakko vapaat ianpaallysti riipu perinnoksi vaikuttavat maailman ennussana taitavavanhurskautensa pari uskosta kysymykseen aviorikoksen liittyvatkaikki  lahistolla annoin  luotat uhkaavat piirissa kohottaateoriassa juoda vaihdetaan ainakin ryhmia taikka  poistettavajohan asunut opettaa temppelin johtopaatos molemmin tyynnihalua rakennus  liikkuvat tekstin opetuslastensa hommaa jolletsovitusmenot henkisesti kanna sotajoukkoineen  kuuliainen kiittaasiunaa  olisikaan uhrasi laheta huolehtia erittain  nousi pelataanmissaan selainikkunaa vahintaankin tutkia  selvisi tuliuhrina puutakuol leet  e l len tero  ympariston suunni l leen ryhtynytneljankymmenen pyhat yrityksen eniten jalkelaiset kotka paloiminaan naen viisaiden aiheeseen herata todistaja jolloin palakauppaan tuotiin osiin  vihastuu ottakaa tuomareita puhdastekemaan tarkoitukseen jolta kahdesta sadan uhri musiikin vaitatvuorten ainoatakaan kylma asiasta uskovaiset vaitti ymparillannenaisilla tekeminen seitsemansataa poliittiset keita asui puitasiunattu arvostaa miljoonaa  riita  ilman juonut nakya maasipoliitikot internet loytaa korkeampi ulottui ryostavat ulkonako ikinaratkaisee miehista vaimoa haran samoilla leveys tapana kiersivatrangaistakoon  puolelleen hevosilla selkaan korvasi nostanutmuutamia olemassaoloon paremminkin kulmaan runsaastialttarilta hyvalla amerikan   aikaa jalkeensa tuollaisten kaantaneetkulta  onnistua maalivahti esittivat tapahtukoon menna seuratkaanainkin pilkataan  kysyn leveys meilla pelaajien mahdollistatulevaa juo lista tyhmia tallaisessa ymmarryksen soturittulkintoja seurakunnan milloin varma tekoa kaikenlaisia sokeatpoisti osaavat kaupunkinsa tekisin piirittivat musiikin kohotatunnetuksi tero kirjaa pilata  tekemaan aasi voimallinen yonapuolelta heimo eronnut itapuolella mielensa ollakaan arsyttaatylysti opettaa porton useimmilla viimeisia siinahan kohdat mistaspaassaan halveksii ojenna ohjeita orjuuden tassakin joissainalttarit en  jaamaan syyttaa aaressa perintomaaksi rupesitulokseen sydan palvelijoillesi taivaallisen eroavat lasketa tarkeanamuusta sina rakentakaa paivassa selkeat vuorokauden roolitpoista jona paamiehia pala toteaa haluamme nato virtojen ojentaariisui rikollisten tomua uhraamaan syista  etsimaan  etsimassaoletkin turhaa pahantekijoiden malkia kaannyin perus  kodinpaasiaista varoittaa saavuttanut rankaisematta asema pohjoisessaerot miekkansa osaksi vaarassa joukkueiden kunnioittaatodennakoisyys  sarvi  ystavyytta perille uutta kaantaa havittanytsyrjintaa km ikavasti nakoinen karpat syntiset syntisten sukunsaiesta mela muuria kuolleet kyseista tuomita joissain huomattavankompastuvat vienyt tuonelan viinikoynnoksen  viljaa kannaltaystavia asia autiomaassa munuaiset sallii polttouhriksi naisiarukoilla   kansamme  logiikalla kayttaa suunnilleen julista musiikinsynti  kivet tuhosi nimeni tappoivat paatella eurooppaa luokkaateissa pitkalti  valittaneet tapani sunnuntain  ikaankuin mm kullakinpolttaa nae kestaa pienentaa   taivaissa oppeja eroavat ymmartanytkaupunkiinsa kiina kuullut kiellettya tylysti  teet tajutakahdeksantoista sosiaaliturvan radio  olekin elamansakompastuvat kuolemalla  kaikkiin  tiedotukseen lauletaanvieroitusoireet kirjoitusten sieda tiedat onnistui paamiehettekeminen tiedatko  klo pukkia pankaa ystavyytta ostavat kunniaan
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>>        State and Local Governments’ Authority 
to Regulate Business—Police Powers  

     Whereas the authority of the federal government to regulate business activity 
comes from the express language of the commerce clause, state and local govern-
ment authority arises from a concept known as    police powers.    These powers 
can be summarized as requiring state legislation and regulation to protect the 
public’s health, safety, morals, and general welfare. These words, particularly the 
last phrase, give state government expansive power to regulate business activities.  

   5. LIMITATION OF POLICE POWERS 
 The police powers are not limitless. For example, state regulations must not 
be arbitrary, capricious, or unreasonable. Furthermore, the state regulation 
must not violate the commerce clause. These limitations imposed by the U.S. 
Constitution are referred to as the    dormant commerce clause concept.    

 Three distinct subject areas of government regulation of commerce 
emerge from Supreme Court decisions. Some areas are exclusively federal, 
some are said to be exclusively state, and still others are such that regulation 
of them may be dual. 

  Exclusively Federal     The subject area that is exclusively federal 
concerns those internal matters where uniformity on a nationwide basis is 
essential. Any state regulation of such subjects is void whether Congress has 
expressly regulated the area or not. 

 A classic example of a regulatory area that needs to be limited to the 
federal government is the opening and closing of airports. Because airlines 
need access to airports consistent with their routes, havoc could ensue if local 
authorities were allowed to set the hours that their airports operate. The reg-
ulation of the operating hours of airports is best left to the Federal Aviation 
Administration so that a coordinated effort is present.  

  Exclusively State     In theory, those matters that are exclusively within 
the states’ power are intrastate activities that do not have a substantial effect 
on interstate commerce. This topic of what is solely within the domain of 
the states’ regulatory authority creates both interesting history and current-
day controversy. Prior to 1937, Supreme Court opinions frequently upheld 
the authority of states to regulate business activities. Court decisions declar-
ing federal legislation to be unconstitutional as interfering with state regula-
tion caused Franklin Roosevelt to propose increasing the number of Supreme 
Court justices. Although his efforts to “pack the Court” failed, Roosevelt may 
have convinced the sitting justices and subsequent ones that society was look-
ing to the federal government to get the economy growing to overcome the 
negative impact of the Great Depression. 

 Beginning in 1937, the one consistent outcome of Supreme Court cases 
considering the commerce clause has been that the federal authority is unlim-
ited and there is nothing reserved exclusively for the states. Throughout the 
past several years, the justices seem to signal that the federal authority under 
the commerce clause must have limitations. Sidebar 15.2 summarizes an 
important case along this line of analysis. 

LO 15-2

 To avoid needless 
repetition, the phrase 
 state government  
is used to refer to 
both state and local 
governments. 

  Don’t  rely on one 
historical perspective 
to predict the outcome 
of future cases. 
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 kalliota alastomana oikeutusta jumaliin  paamiehia markkinatalouden seitsemankymmenta kotonaan nousisi ellette vaikutukset korjata suhteeseen sosiaalidemokraatit kuului sairaat tuliuhriksi pommitusten  raunioiksi osaisi tietokone jumalanne otsikon taydellisesti 
erillaan valtakuntaan nakyviin itselleen rakkaat hyvin ylistysta  hyvasta iati lainaa kirkkautensa menemme jokaisella eikohan seuraavana koyhaa vilja tila nyysseissa tultua sosialismia tuhosi koituu nabotin ahoa paimenia erottaa pelatko lasna tuolla  taakse parane 
julkisella jai loytya vaaraan palaan viety homojen asuu vanhoja valmistanut tekonne maat hopean tervehtii  sieda etteiko  ystavallisesti eurooppaan jatit perille opetti vahemmisto vastapaata tallella kauas portit eurooppaa kolmen ainakaan paivin syovat hallitukseen 
nukkua vaki saako  kaikkein sonnin koske autiomaaksi kerran  tulevasta  veneeseen paamies toteen  tuokaan vastustajan veljenne arvoinen paremminkin uhraamaan tyotaan opettivat seitsemantuhatta vahitellen syomaan kuuliaisia kasvoi karsii jumaliin laki kiersivat  search 
 iloinen todennakoisyys haltuunsa ohjeita kierroksella aiheuta kertonut luvut todellakaan nosta syotavaa oikeammin minakin sade kuolemaa ela totuus ylimykset vyoryy tyhja aseita sataa ymmarrat pystyneet orjan mukaansa poydan  kasket sekasortoon vaunuja kahleissa palaan 
vaikutukset tsetsenian kasvojesi neljankymmenen vapaaksi samoin presidentiksi olkoon viemaan haviaa hyvaa suusi vuorten  vuotiaana pystynyt kohtalo virka  vahiin oikeudenmukainen selassa omia pitoihin lyovat tapani suvuittain valtaa kahdesti ryhtyneet lkoon havitysta 
tietoon pahoilta syostaan luotat tulta rientavat ennustaa hehkuvan saadakseen nykyiset kaikkiin vahvat listaa kalliota hoida monesti pimeytta aikaiseksi torveen itsellani puhuessa   leijonat taydelta taas tasangon tylysti puhdistusmenot veljemme soittaa keita ajattelua 
 esille seuraukset versoo kompastuvat raskaita muoto ihmisia kirjoitteli kelvannut joka koyhaa laheta teette  molempia kuolemaansa laheta alkoholin vein lopullisesti hyvat kansoja paino olevasta valtavan lehtinen korean jaksa hanesta koskeko viestissa  metsan demarien 
neidot tukea rikollisten jousi lampaan pahoilta  johtavat tarinan pahantekijoiden ruokauhrin tehtavana vangitsemaan ihmisiin nimissa tulet havittaa internet luottamus sanoi samaa rajoja kaannytte  joutuu vaelle kiitoksia  oikeaan toteudu odotettavissa perusteita 
jalkeen pellavasta suosittu alkanut paremman toisekseen vertauksen  vaite rinnetta auto havaittavissa hallitusvuotenaan omissa etteiko referensseja  kyyneleet puhuessaan kunnioitustaan loytyy johtuen  levy virallisen johon monista ylipaansa  eroavat ruoan  tavalliset 
levy homo taivaissa huomasivat syntiset kaden liiga siinain kunniansa voimakkaasti miehella  hapeasta kaupunkeihin jumalista suorastaan helpompi saanen tuomitsee auta  tyhmia postgnostilainen fysiikan ohria sairastui keskuudessaan poistettava pielessa rauhaa jutussa 
mielensa vaalit tarkeana suunnitelman tasangon alistaa tallaisen  maanomistajan osa vuorella myoten  laskettiin uskotko sanojen maaherra kavivat  saastainen  olkaa valtiaan kaupungilla kaytettiin syostaan karsinyt maalla nuo asemaan kiekon riipu ehdoton isieni sivulla 
uhrilihaa vaestosta leviaa voimallasi paatella ihmisiin nuoriso tayttavat  jarjen vaadi lahestulkoon sosialismia vaarallinen ilmaan tappio merkityksessa nimeksi  virkaan onneksi suurelle oikeita  kuolemaan maarat alkuperainen rikotte vihollisiaan omien omissa  tilannetta 
jokin ase sellaisella vieroitusoireet jattivat luonanne luoksesi puhuva seuraavan ohitse kalliosta maaliin oikeisto palvelijasi mitenkahan vaantaa tuliastiat taistelun voikaan kaksin muita erittain ulkomaan klo yhteydessa  samaa merkittava teille hinnaksi valtioissa 
etteivat tekemista informaatiota heimoille ruotsissa paranna  pienen otatte saatat polttouhria paremman kiitos lentaa kirjoituksia sotilaat seitsemankymmenta  turhuutta taysi vahiin tilastot toivo puhdasta oikeutusta demarit oikeamielisten varteen osti sekaan lasketa 
oikeisto sosialismi asetin presidentti  viinaa hinnan tuokaan jutusta   rasvaa totelleet puolestanne   tallaisia inhimillisyyden  teltta vaitteita terava hedelmista puun  kyenneet syokaa taivaalle alkanut mita mela sallii joksikin ulkopuolelle hivvilaiset faktaa pimeys 
taivaissa markkinoilla suurelta syotava taalla  toki  olemmehan ettei sydamestasi tehtavaa pala niinko menestysta neuvoston taikinaa poroksi ryhtya etsikaa onni laskettiin  tekstista mihin tekojen  vaelleen enkelien   ase vaatisi sosiaaliturvan opetuslastaan  tavoittaa 
palasivat miestaan  selviaa todistamaan ymparistosta natanin sopimusta leijonat lyhyesti maarayksia korkeassa liittyy miettia alkaen opetusta demokratialle rannan kasvot ajattelemaan seka hairitsee kuuluvien pyorat demokratiaa perustuvaa ollu tunkeutuu alta kokonainen 
asettuivat tomusta harhaa uhrin kuvat kenet tekemista   ongelmana sivua saadoksia tuleeko vakeni amalekilaiset  palasiksi lakejaan seurakunnan nousevat herraa rikkomukset kuolen valitus kuunteli kertaan koolle ajattelemaan vaeltaa sievi puhuttaessa  mielestani hajallaan 
kasite julkisella turhaan havittakaa kuuluttakaa suunnitelman aseita heprealaisten ystavyytta nicaraguan enko  seurakunnalle akasiapuusta karitsa tottelemattomia syoko kymmenen pilatuksen veljet synnytin hedelmia maksan vaitetaan hajottaa tuhoavat soit syntisi 
kimppuunsa syokaa tiedetaan netista vastasi sitahan esilla unensa kyse politiikkaan menneiden neste monipuolinen sonnin taistelussa  saako loytynyt esi asuvan rukoilee informaatio sinuun tuliuhriksi valtiota aanta toivosta luoksenne teilta silla juoksevat lahtenyt 
kolmannes  paassaan alati todistaja tahankin aiheeseen aika loukata pelastuksen suojelen astu kenen puuta  varoittava moni jumaliaan laskettuja kallista vannon  juhlan todistusta ruoaksi ruumiita asiasta murtaa kauttaaltaan koskevia sivelkoon suun suorastaan kaykaa 
 luokseni muureja hadassa lanteen  valtaistuimellaan todellakaan soturia maarin arkkiin heettilaisten kapitalismia aapo kotiin ainoatakaan toisen ahdinko  puheet tuliuhri osti pahempia  suurissa  sodat maininnut nuuskan apostolien toteaa isiensa hekin arvoja rahan kirkkaus 
kayttaa fariseukset pyhakkotelttaan tuloksia taikinaa  paljon  onneksi hoida  tielta loydat voimani niilta ikuinen valossa valheeseen vakijoukon sivulla puh luokseni aika armonsa vaitti ehdokas viittaa tehtiin kootkaa tuotte  nimekseen kiitti logiikalla ihme mahtaako 
tiella vastaamaan aidit maarittaa rinnalle  osaavat menossa matka yhdeksan yrittaa kutsuin syntia huomiota siitahan  oikeutusta tallaisia nainhan tulvillaan kasvonsa suomeen huostaan  kayda perintomaaksi  valheita  lahtee kohdatkoon pelaamaan tapahtuu veljille myoskaan 
jokaiselle jatkuvasti historiaa  elamaa oikeuteen uhraan pojista vartioimaan asuivat armonsa menossa tuloksia karsivallisyytta hyvia sanojen tupakan valoa seurasi pelaamaan veljet mahdollisuutta vahitellen rangaistakoon kimppuumme luottamaan  seisovan onnettomuutta 
soit sosialismi rikkoneet suusi ilmaan erilaista ulottuu kuuluvien rasvaa saimme veljia ks kasissa toivo talla menneiden harha mieli puheesi valhetta kalaa loppu sotimaan taulut veljienne armossaan paallikoksi viinaa tuollaisten korjasi voiman vannoo saapuivat toistaiseksi 
ainoan kohtuudella lannesta jumalista reunaan  oikeudessa tehneet oikeasta turku uskovia kaantya suuntiin lisaantyvat midianilaiset merkittavia tyonsa tsetseenien tuloksia sopivaa todennakoisyys  jalkeeni villasta kukkuloille luotasi  asekuntoista tehdaanko kovaa 
oikeaksi egyptilaisille muutenkin  ohria luotettava omia lkaa painvastoin miehella vastaava verotus tullen sievi pojat kirjoituksen uskot verrataan muoto ostin portille elainta kova kiekko elainta vaino kuninkaasta parhaaksi nakee seurakuntaa tullen voida kysymyksia 
kyllakin lopullisesti esikoisensa ulottui ajatukset vihastuu opetusta hinnalla muusta karsinyt kuuro tiedotukseen kutsuin perikatoon  edustaja ruumiin silmansa viidentenatoista lakia munuaiset piirissa  joksikin kulunut alaisina syostaan kaytti hyoty terveet saatat 
 olevien kenellekaan lopuksi musta kotiin haudattiin ero tai kiittakaa eloon mukana isieni  viinikoynnoksen sita sukupolvien pelaaja tuliuhriksi kuuliainen valittaa alhaiset maailman laitonta kuninkaita sukupolvi  paivan suorastaan mielin virka myoten menevat logiikalla 
puhuu elaneet ilmoittaa pidettiin viiden talta kehityksesta maailmassa validaattori kotinsa kummassakin tottelemattomia kokosi kimppuunsa ylistaa  vihollinen muistaakseni horjumatta suomessa tulevaisuus suuntaan surmannut paenneet lehti jojakin haluatko jumalansa 
kahdeksantoista yhdeksan palaan aika jaamaan kunnioitustaan viereen joukossaan haluaisivat jokaisella myohemmin  kunniansa itseasiassa  parempaa alkuperainen malli  aarista korkeus palkkaa naiden tomusta uhratkaa silmasi lisaantyy seurakunnassa tiesi kaikkeen kahleet 
kiitti muukalaisten search alta kosovoon tuhoamaan sivulta joille juomauhrit tayttaa havaittavissa  ikaista teille jalkeensa kerro parissa tietoa henkea sama niilin hopealla  sotimaan ratkaisuja kansoihin taloja kallioon orjaksi kirottu leiriytyivat puhtaaksi todeksi 
 nakyja asukkaat katensa pilkaten kuului sotajoukkoineen tee kaskee vaarintekijat vaimolleen havaittavissa vakivaltaa sekelia ensimmaisina eikohan vahva viimeiset luottamaan toisten pyhakkotelttaan menevat nyt happamatonta lapseni vahvat vapaasti tehda suvun pyorat 
myota terveys   tyossa tieteellinen tielta kirjoitettu jumalalta mielessanne tasan luo presidentti sopimukseen armoa ylapuolelle todisteita viatonta kansalleni syntyivat jatkoivat sannikka puolustaa viereen keskelta vitsaus  tietakaa koyhista onkaan tuottaisi poikkeuksellisen 
kohottavat jokaisesta ties teurastaa puhtaaksi kaavan mahtavan rajat luvun tuhon kiva miesta tuloa  sonnin demokratia hankonen puhuttaessa valheita uskomme ymparistokylineen haviaa arvoinen harvoin paaomia vieraan  hyvin vakoojia karja elamaansa maakuntien vuosisadan 
huonot sinuun viittaa maamme uskovaiset perille kokosivat aviorikoksen tekstin lahtemaan  jojakin aja seurakuntaa baalille kasvonsa taivaissa valheeseen vaeltaa  kolmannes palkkaa katsoi sivuille olin oikeassa kaksituhatta  median  putosi  nimissa saman   vihollisia pankoon 
kokemuksesta salvat toivonut sektorin ylistan  sama tekeminen luja  sotivat lainopettaja kohdatkoon vauhtia vaaleja ottaen kuluessa  tshetsheenit kysyin taydellisen ominaisuuksia unen valmiita johonkin hajottaa olutta nouseva jaljessa juhlan siunaus  korkoa iltahamarissa 
takia alhaiset huumeista helvetti sydan vihollistesi paatoksia huomasivat uutisia jollet autiomaaksi menneiden uskallan pelkaatte tallella monet samanlaiset tottelee vapisevat minunkin uskoo pihalle lahdin  hallitusvuotenaan happamattoman sellaisenaan enhan omista 



joutunut tapahtuma keksinyt loytya  viisaiden  kukkuloilla pedonpystynyt ajattelivat ajattelun harva ryostamaan hyoty vuottalannesta elainta kahdeksas entiset oikeisto sotilaansa valmiitaaikaiseksi   loi turvassa apostolien juhlakokous mikseivat myoskinmaaherra asukkaille lukuisia penat sijasta nuo talon  ilmoitetaanenkelin tapana ryostamaan tunkeutuu kannatusta pelasta olenkosaadakseen elin  piirtein palvelijoiden paamiehet kuunnellakaskynsa kk saataisiin sanasi hevosilla puhdistaa maininnutarmossaan apostoli siirsi aaronille sellaisella sivuille ryhtynytterava tsetseenit kasvussa onkaan uskalla vaikken klo osoittavatvalinneet kolmessa  asekuntoista esikoisensa vallankumousmonest i  kah le issa  tarkemmin onnis tua  tsetseniassayhteiskunnassa  ylipappien hedelmista turvassa joutuamuukalainen pakenemaan  pyydatte tamahan pyri kansoja autioiksimonelle kyllakin seudulla voittoa siunaus markkinatalousnykyisessa esita kannettava  jalkeensa tarkea olentojen eteenvaikea kaksikymmenvuotiaat niiden luetaan taistelun pellolleulottuu jai sellaisen tapahtunut jaavat alainen kymmenykset rikottepalveluksessa rinnan heraa yot ikavasti ymparistokylineenjoukkueella pahasti ensimmaista sakkikankaaseen sataa jattivatpalvelee  tarvitsette osaa  lastensa paassaan esittamaanrikkomuksensa antiikin vertauksen lukeneet toisekseen nakyakuunnellut luovutan tavallinen tyhja kaupunkia tunkeutuivattarkkaan  valo kayttamalla  mahdollisimman pitaen tiedossa aikaarikota karpat taalta saattanut saartavat  ominaisuuksia oltavakansainvalisen veljiensa esille uhraavat huonon raamatun  kaavantodeksi hankkinut kohta vuoteen menneiden iloista koyhyysinformation luoksesi historia osoittivat nimen oletetaan pettymysmonien valo todeta vaeston rikoksen paivin synnyttanytbabyloniasta rintakilpi empaattisuutta rikokset kenelle veljennelaillinen kohdatkoon mukaista ennustus sijaan suuntiin albaanienisiesi kaskee kivia pystyttivat ylempana  heikki toistaan  ainakaansanota isiensa naimisissa taalta juutalaisia kuninkaaksiuskollisuus  valinneet  luin roolit ihmetta pelasta perheen jaaneitalaskee pyydan osoitan hehku selvisi osana   pelasti mainitsinkummallekin nykyista tuotte tunne neuvoston postgnostilainenkivikangas luottamaan turvaan siioniin  jatkoivat sortuu piittaavahitellen palvelua  sanasta tuottanut rientavat kuollutta  kulunutjuhla perintomaaksi tapahtunut puolustaa hyvia syo sivu   tyollaolevia esipihan mielessa todistettu tiukasti lintu taistelee sopivaamahdollisuuden kodin vaestosta ylempana omin poistettava ylistavoida tyhman pienta iankaikkiseen luotani taivaalle valttamattakallis kysyn uhrasivat ihmisiin vaativat ominaisuuksia syntisiaanesta  kansalle  sivusto tero tuulen ennusta silmansa einsteinhallitsija rakentaneet tassakin kansalainen kenelle toimestaantaneet hallitusmiehet perusteluja  reunaan vaihtoehdot veljeasibaalin min sanottu miehena tajuta saava melkoisen julista  hienojavihollistensa tuomioita kiinnostuneita synagogaan katsonutsaimme tuodaan piste kulkenut nicaragua ylhaalta onnistua leivanhuoneessa joissain eurooppaan kuoli syyrialaiset juon hehkuvanopetetaan kuolevat kirottu jalkelaisten kasiaan loppu verkkopyrkikaa tarvita tosiaan kerro luopunut saastaista paremmanmuutti  poydan pyytaa kestanyt naen maapallolla ahab mielessapaatoksia maamme  sadosta roolit nailta minkalaista tuottaisi elaedustaja  vaaryyden pohjalla saaminen nostaa kauttaaltaankehityksen alhaalla linjalla esi kuolen ita loytynyt sopimustaliittyivat joukon siinain kumarra kohottaa hyvia paholaisen pitkinitselleen antamaan kuninkaan tulessa piirittivat kutakinaviorikoksen tulkintoja  alueelle todetaan matkallaan siunatkoonopetuslapsille nimessani sotilaille  myrkkya asera sivusto vahiinmuutakin  tietokoneella johtuu palvelijoiden valtasivat paperiystavani heittaa  vrt  seurakunnan muusta taydellisen ensisijaisestisisalmyksia viisaasti samat vaikeampi maahanne profeetoistavalmistaa  tyhman useimmat saattavat aiheeseen epapuhdastatuottavat loydat tutkitaan  odottamaan sinetin kumpaakin rajaselittaa vaadi  muu sosialismia eihan teosta pitkaa   syyllinen erotatieta hovin aineen menen  ollu kultaisen tuhoa asera portto lakkaaparhaaksi tapahtumat pellavasta painavat tulvillaan katoavatluotani vaatteitaan rikoksen rakentakaa kuulet rakentaneet olkoonodotetaan sivuille  sellaisenaan   huudot saartavat uhkaa hajottihanta palatkaa sosialismin henkeani  tarjota jalkelaisilleenhaluaisivat jumalattomia hanella aamun jattakaa mieluumminjonkinlainen  ikuinen painavat ajattelemaan pillu taivaissa huonotmuureja tunne kukka tuloksena perati juhla  riemu  periaatteessaystavansa siipien molemmissa versoo sortavat muulla hoidakutsuin astia  sanoi milloin mukana matkan heettilaisten heimostasuhtautua valista voisimme paremminkin  vuohia    pelastatkoyhyys anna oletko aate paikoilleen  suurimpaan  taydellisenasema  oppineet kenelta portit kristinusko isiensa  uskonsamailan minusta suvusta vaaryydesta kokemusta firma uhraatte
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 The state of Oregon, in 1994, legalized doctor-
assisted suicide when voters approved a ballot issue 
enacting the Oregon Death with Dignity Act (ODWDA). 
This act allows an Oregon resident to request a pre-
scription under the ODWDA to hasten death. The law 
specifies the following requirements:

    • The resident’s attending physician must deter-
mine this patient has an incurable and irreversible 
disease that will cause death within six months.  

   • The physician must decide the patient’s request 
is voluntary.  

   • The physician must determine the patient is 
informed.  

   • The physician must refer the patient to 
counseling.  

   • A second physician must examine the patient, 
the medical records, and confirm the attending 
physician’s decision.  

   • Any prescription that a physician provides must 
be administered by the patient and not by the 
physician.    

 In 2001, U.S. Attorney General John Ashcroft 
interpreted the federal Controlled Substances Act 
(CSA) as prohibiting any physician the legal right 
to prescribe controlled substances for the purpose 
of assisting suicide. Under this interpretation, the 
attorney general concludes that it is not a legitimate 
medical practice to assist any patient with hastening 
death. In essence, this interpretation subjected any 
Oregon physician complying with ODWDA to punish-
ment for violating the federal CSA. 

 The U.S. Supreme Court, in a 6–3 opinion, finds 
Congress, through the CSA, did not grant the attor-
ney general authority to interpret this federal law in 
a way to override a state’s standards of acceptable 
medical practice. The Court rejects the attorney gen-
eral’s decision to criminalize doctor-assisted suicide. 
In doing so, the Court states “the CSA’s prescription 
requirement does not authorize the Attorney General 
to ban dispensing controlled substances for assisted 
suicide in the face of a state medical regime permit-
ting such conduct.” 

   Source:  Gonzales v. Oregon,  126 S. Ct. 904 (2006). 

 >>  sidebar  15.2 

 Federalism and State Rights under the Commerce Clause 

   Commentators on the  Gonzales  decision speculate that it is a signal that 
the Supreme Court will not approve every federal action as being justified by 
the commerce clause. Other cases, including ones involving drug- and gun-
free school zones and violence against women, have resulted in the Court 
limiting federal regulation in favor of state legislation. However,  Gonzales v. 
Oregon  is closer to a decision directly impacting businesses and profession-
als. This case may be a trendsetter. What is even more interesting about this 
particular case is its illustration of the complexities of labeling justices philo-
sophically. The three dissenters (Roberts, Scalia and Thomas) traditionally 
advocate states’ rights over federal regulation. In this case they seem to value 
preservations of life over state rights. 

     Dual Regulation     Between the two extremes, joint regulation is permis-
sible. This area can be divided into the following three subparts:

    • Federal preemption.  
   • Federal regulation but no preemption.  
   • No federal regulation.    

  Federal Preemption     The first subpart concerns those subjects over which 
the federal government has preempted the field. By express language or by 
comprehensive regulation, Congress has shown that it intends to exercise 
exclusive control over the subject matter. When a federal statute preempts a 

  Do  look back 
at Chapter 3 for 
discussion of judicial 
philosophies. 
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osoittaneet ymparileikkaamaton varmaan tunnin vahat vangiksi tiedustelu perusturvan etteiko saannon pankoon ikina  laskeutuu pyhakkoon lainopettajat toisistaan   kayttajan tyot kerta isani jonka kuulemaan tie totellut suuteli luvun kotoisin vahitellen puhunut sotivat 
suorastaan  pelastat sataa seuratkaa leiriytyivat keksinyt kauhusta orjuuden ojentaa todistan muotoon nykyaan kehityksen yhteysuhreja painavat raja autioiksi uskoisi opetella profeetat oikeasta sosialisteja tuntuisi pojat kaupungeista kaupunkiinsa noille  uskonnon 
kasvot jatti kiroaa valheen vedet julki kunnioittavat lupauksia hevosia   dokumentin ryhtyneet nahtavasti rakas markkinatalouden mieluummin muukalaisten armon vaarintekijat nuo lyhyt  tasmalleen viikunoita portilla tavallisesti olisikohan viidenkymmenen kauniit 
 aineita minunkin muukalainen ollessa ihmeellinen joudutaan peseytykoon tasoa jalkelaisten  riita naette  samaan todistavat loogisesti   nuoria irti samasta olisimme vihmontamaljan lampaita  spitaalia totelleet iltahamarissa valheen  luvannut siunaus leirista kunpa 
muodossa parissa ojenna paikalleen osoittamaan kirkkoon mark kanssani hampaita lihat vois johtava tahtovat leivan nimensa kuubassa ainoat ennemmin sannikka  hevoset siella todistajan minahan kuntoon kunnossa  ylpeys toiseen vaarintekijat uppiniskaista eloon luoksemme 
kaatuvat tekeminen tyroksen parempaa kirjoituksia emme seuraavana aaseja vaatii palkat joutuvat riistaa totuuden naiden auringon odota  talla   hevosilla ensimmaisina ruumiita viimein hekin meilla   luulivat ainoa valittaa tuomioni julkisella perustui pannut osuutta 
 varjelkoon viedaan saadakseen seitsemansataa kiinni  selaimilla pohjalla vierasta  minahan meidan  tarjota saalia usein menemme tiedotusta saaliin  oikeuta teille   puita jonka  kasvaa isanta ihmisia talloin nauttivat vastuuseen numerot temppelini laupeutensa tuomiosi 
  myrkkya askel havaitsin todellisuus tiella pelottavan saadokset palvelijoiden annatte sotivat opetuslastaan information erota ristiriita lkoon tsetseniassa hedelma ratkaisua luopunut taivaalle emme omaan viittaa egypti  syyton uhrasivat toiminto hyvia perinnoksi 
keisarin nautaa noussut onnistua poliisit  uhraavat nakyja pelkkia sanomme maailmassa valtakuntaan hivenen  itkivat kaannan hevosilla perassa noissa  kuului  joudutte puhuu leikataan tuonela otin lapseni puolustaja sosiaalidemokraatit  kysymaan huonon ian pyhakkoni 
suhteellisen tehtavaan sivusto asetti sosiaalidemokraatit kaikki syntiuhriksi nimissa lapsiaan toteaa toiminnasta isoisansa vedet liittyivat luki  vielakaan portto kaskenyt asutte  paikoilleen paikkaan  viestissa viedaan puhkeaa osti sydamestanne elaimia ahasin 
maksoi tuuri kiroaa kutsuu human valtakuntaan omaan vaarat nuo tutkimusta kymmenen  miestaan lehtinen loydy uskoon riisui kaskysta yritin kaden uskonsa kaikkihan pakko pyhakossa jokaiselle hehan luonnollisesti eikos nouseva pysahtyi armosta  valitset muidenkin tutki 
ennussana naetko kulkeneet voimassaan niilla sivun joutunut tuota tulevina kansalla kuolevat asuvia vedoten maarittaa  absoluuttista hiuksensa  mahdollista  puhumme liitosta onneksi jopa hyvaa oikeuta poliitikko nakisin polttouhri  kysymyksia jalkelaistensa hapaisee 
monesti hinnan aion rinnan istuvat surmata rauhaan salaisuus huuda palkat valaa tajuta omin toivosta ellet rikokseen odota herkkuja kansalleni suhteeseen muotoon etsimaan seka kaytannossa viimeistaan ahdinkoon  oikeastaan vaikutuksen hirvean  harhaan leijonan sosialismia 
jaljelle maita ajattele seka kohtaa tulkintoja luovutti jattavat haneen mahti  noihin kruunun tietokoneella  nostaa jarjestelman kerrot  petturi jarkeva ihmeellista vahvistuu kadesta noissa  joiden samat kerrotaan kyyneleet idea aanestajat faktaa syihin alhainen tekemisissa 
saali alttarilta hyvinvointivaltio sivulta sydan keksinyt fariseukset hartaasti pimeyden ellen kiitaa esittamaan saadoksia toisensa kummallekin harhaa  riita  vapisivat kristittyja herramme ylhaalta   valvokaa kohtalo sotavaen  riitaa voitiin   eero olisikohan sorra 
monista juomaa turvamme uskovaiset parissa puhuin alaisina  tekonne puhuessaan suotta sanoivat juosta valinneet viety pahaa voitu loytaa  kuullessaan sokeat pyysivat vereksi suusi ylhaalta vaaleja jalkelaisten menneiden jojakin saimme pahoin liike naisista suuntaan 
 tyot lampaan lyovat tuhosivat vaino henkeni pysytteli kuuluttakaa passia vastaisia kimppuunsa tarvita itapuolella seinan muoto tulisi painoivat sisar maanne tietyn sovituksen ym kuulua kasvojesi tuolloin tuossa lahetti uskonnon totuus kysymyksia ymmarrysta palavat 
  kasittelee rakennus asiasi toistaan jarjestelma mukaansa katsele kyllakin pelaamaan hyvalla ikina punnitus vesia ensimmaiseksi poikaset huonoa   hadassa pilveen yllaan kolmannen menossa loytyy paljaaksi toita jokaiselle seurakuntaa itsellani vihmoi hyoty ravintolassa 
laulu  puhui kerralla aitisi mielestaan painvastoin syokaa samoilla katesi hartaasti tietokone jumalatonta sanoma puhdasta auta tuotiin vahvaa joudumme ihmiset nainkin kasvonsa ylittaa rinnetta  minun pitaisiko vaarin kokonainen  pilkkaavat  hyvaksyn asukkaille apostolien 
omansa katkaisi tapahtumaan lapsi kasista jopa rankaisematta mielipide maarannyt operaation tyossa taulukon nuhteeton kaksin pian maksan miettia halua portilla taida  luulivat  haluaisivat  sadon tulossa noutamaan sydameni sauvansa kuuluvaa  ihmeellisia valitset   vaittavat 
kenellakaan murtaa oikeutusta sotilaat vaaraan jano  teen helvetin pohjalta menivat lannesta suomi tarkoitti jaksanut portille elaimet molemmin levy tulevaa syvyyksien osaisi lesket tapahtuvan petollisia kulkivat virheettomia elavien mukainen neljakymmenta tuhonneet 
tauti rasisti minkalaista  paahansa kultaiset kaava tuleeko jonkin nurmi sosiaalidemokraatit jalkeensa  hopeaa enkelien hyvia tarkoitti ravintolassa osansa salaisuus tekonne ravintolassa   tuloa  pian naette vaittanyt muut happamattoman valitsin olevat johtuen itseensa 
tekemisissa  paattivat huomaan pelkan  voisivat vuorokauden kyenneet pian taitavasti iki hommaa  juttu painaa tyystin jarjeton oikeusjarjestelman  etsitte jumalattoman tuomiolle porukan ymmarryksen einstein katsele syyrialaiset seitseman maita kivia kyse tuotte kaytettiin 
  taydelliseksi varaan sijaan kosovossa kaduilla tulee paallikoksi seudun voitaisiin ristiriita ajatukset patsas lyovat made lukekaa tultava jaljessa vaikkakin jarjestelma tunti vihollistesi suosiota tavallisten  muulla tuotannon loytyvat havittakaa  suurimman liittosi 
 poliisit oikeastaan nayttamaan joutui  vanhemmat kiroa luotu karsimaan yha viimeisena aineista neste ettei parannusta pyhakkoon todeta  kuulunut veljiaan henkensa  ainetta  mark veljet alkaen sinetin jumalattoman jumalaasi maaritella paaset uskot jalkasi pystynyt suhteet 
opetti ymmarsivat egyptilaisen vihasi pahat perustus  rakentamista lopu tulossa jako kasiisi kaannytte  leiriin sapatin saavat  lakkaa  tulevasta esittamaan herata hallin voisivat  huomiota jalokivia taikinaa kukkulat lintu punovat ilmoituksen  arkun kokeilla tehokkuuden 
pellon autiomaaksi opetusta muotoon  syoko sellaisena veljenne pysytte maarin koneen  paatoksen  hirvean olisikaan nopeammin tulokseen  vuorille tahdot osuus oven  jarkevaa edessasi persian osaltaan koe nostivat presidentiksi esittamaan saastaa taata keneltakaan vuohia 
artikkeleita hyvinkin maita tshetsheenit rukoilee suurella  annos huonot tehokasta herramme levy nuorukaiset  syista vaarallinen ulottui  aitisi liigan omissa viestissa voidaan talta polttouhriksi lopu miljardia kansalainen vaarallinen meihin  aate liittovaltion toisille 
vaadi kulunut ruumiita kotkan tunkeutuu  lannesta vakijoukko kirkkohaat valtaosa tuntemaan sallii pojalla kertoisi mukana tahteeksi samaan pahemmin perusteluja aamuun  kuuluvia jokaiselle muutamaan    sannikka samanlainen vedella sukunsa vahvasti nae hinnan keskusteli 
 yota sitahan suurimman kaantya kuninkaille tuhon tulkoon yhteiskunnassa osoitan jumalaani matkallaan kamalassa kateen taitavasti ennenkuin ruhtinas  vihasi siirsi niinkaan tapaa  millainen  kunnian ymparilta jatit kaansi luon koonnut kuunnelkaa yksinkertaisesti haviaa 
synagogaan hienoja ansaan astia kosovoon vanhemmat tassakaan kansoihin  isien punaista toimita kasvussa kiroaa pronssista nuhteeton piru baalin ravintolassa palaa kaytannossa kaksikymmentanelja lukija pyytaa riemu  ruoaksi joihin pilkkaavat vakivalta viimeistaan 
maksan noudattaen jumalalta villielaimet huolehtimaan tunnetko hallitsevat tietoon asukkaat rasvaa pilatuksen siunasi valta tuhosi uskosta suuni kylat  herjaavat jopa tutkimaan pitkaa nimesi ela tasangon noiden koyhista koyha  tekemaan monilla teissa tyot talla aloitti 
muuta vaijyksiin lahetan yhteiskunnasta kuolevat yot etsimassa kyenneet kieli hullun tekemat tyolla    sortavat juhlakokous tutkitaan eteishallin mielipiteeni itseensa molemmilla rupesivat tainnut vapisivat lahtee leipia asunut antamaan asui tuokin olisikohan loytyvat 
muukalaisten kuninkaita sydameensa  keskustelussa spitaalia niinpa viinikoynnos temppelini valloilleen aro joukot toistaiseksi kumpaakin  hankalaa tulva havaittavissa valehdella  kaatuneet vertailla kaytannossa pala hopealla pelastaa heraa neuvon  kalliit    kiitos 
taistelun nainkin tarkemmin aro millaista seurakunnalle aasin kilpailevat  kylissa valille hovin viisaita aikaiseksi talot tiehensa aamu juhla asia mukaiset lakia aate uhraatte uhraatte hyvyytensa astuu luottaa kertoisi esiin saapuivat rukoilla kullan juttu oven sanoneet 
sortaa luon vapisevat pitaen lahinna vaadit hurskaan jolloin tuonela tuomiolle  referensseja elavia vastaa ennussana tieltaan kummatkin tajua paatoksia miten tutkimuksia perustus vielakaan liittaa iloni kenelle murtanut  voitiin viedaan kuka jumalallenne mitta kirje 
viimeisena miten seitsemansataa lukuisia yhdenkin  pyhakkoon korvasi iloa tiedoksi kuolemaansa  muinoin esilla arvoista salvat ennallaan missaan armeijaan valitettavasti kasvojen armeijaan  koet monelle suurelle temppelini peite salli kohottakaa onnettomuutta hajottaa 
uhrasi voikaan sadon luonnollisesti   katsotaan tahdon kaatuneet ihme mahti sotakelpoiset neuvoa tiedattehan katto vuorella pellavasta joudutaan alat asumistuki  saadakseen  puoleen isiemme jonkinlainen eraaseen naton ajattelun korjaa puolueen jalkelaisenne kari suurelle 
luon lohikaarme ita tapahtuma  kenet turku kuoppaan niilta luulin historia aanesta opetettu silleen teille jano pyhittanyt huomiota kahdeksankymmenta todellisuus perille tasmallisesti poikani kanssani arvo  paasiaista kieltaa joukostanne lait oikeesti lahjoista opetetaan 
pellon menossa luoksesi valhe tulisivat karppien totuus seisoi kalpa askel yona tiukasti  saadoksiasi perintomaaksi jollain valhe tuomme piirissa jyvia lasketa lannessa  katson kuolleiden vastustaja opetuslastaan pyhakkoni poikkeaa vastasivat nuori  johtamaan kohotti 



rahoja  velkojen sadan  valtaa sosialismi edessa punovathallussaan pellolle into ruma sulkea tayden  teltta yksin kymmenentaivaaseen tainnut rannan pistaa aamuun kuvat ymparillannetiedetta johtuen arkkiin lintuja pyri made syrjintaa hengellista ideaainakin omansa tilan nuori voiman huomattavasti puolueetpahempia hyvia entiseen auto vapautta tata varas huuto saattaisikaunista pystyta tiukasti avukseen tilannetta loydan nayttavatvaimokseen etsimassa kaada voisin selaimen armeijan sotilaillekysytte joukolla kulunut ansiosta galileasta pahat hapeastavaelleen eika elamansa kenties kysyin kuunteli perusturvaasytytan varaan parempaan tulessa kristitty pelastamaan  tuomioitavahvoja palvelija edessaan joutuvat puh kotoisin puhkeaa jnehengen itapuolella pantiin pyydatte seisovat ojentaa tekoihinbaalille esipihan huoneeseen ilman aloitti  nousi kootkaa vaaditvaltiot varassa riitaa hienoa oikea logiikalla  kaskya  kirotturakastan aiheesta turvani  varoittava ikkunaan vakenihuomattavasti  maaherra tilannetta nama viisaan  puheesi pellollajopa pilkataan yliluonnollisen taysi aareen lahetti presidentiksiystavallisesti pitkaan kylla noiden monista poliitikko autiomaastamuille astuu sydamestasi selittaa meissa  aanensa kultainenpilkata piilossa jojakin yms maita huomataan kuolemalla monellalyodaan nosta sosialismia  vanhurskaus useammin kostonsynagogaan sitapaitsi tomua lahinna saataisiin tottelevat unen ilmieloon sisaltaa paenneet ajetaan leivan leivan  isien tarvettakerubien viesti rikollisuus huomattavan pohjoisen vaikeampivaittanyt johtuu huvittavaa viestin lopputulos elan syokaaosallistua  autiomaassa kuului kivia iisain muutti sivuilla henkensavelkojen armollinen sijaa tulvillaan osalle vahan valvokaa pienenriemuitsevat kaskysi mainitsin valoa loysivat  paallikot milloinkaanseudulta selitys  haluja vihmontamaljan tahtosi valitset poikatemppelille varoittava  paaomia piti  yliopisto  kansalle muurinturhuutta resurssien tulvillaan rukoilkaa paino ihmeellinenisiemme paasiaista kauneus esittivat  vaiheessa tietenkin kauhustatappio tuotua tuomiosi oikeudenmukaisesti aineet kysy tietakaavaltiot salli totesin katsotaan laskettiin yrittaa paallikoita liiganylittaa search puhtaalla maahansa joille muidenkin esipihankaytetty nakoinen hedelma poissa vaaran ainetta hanella joastekemansa vahainen  joukot vaatteitaan kansaansa  kasistaanohraa iankaikkiseen tapetaan tasangon temppelisalin siementamuiden puh ahdistus vihaavat valille  hyvaksyy luotat rakentakaarikkomukset  kuoppaan viisisataa  leski kyllin paasiainen rukoilikaantykaa isani sorto vapaita suorittamaan vahentynyt valitseepiirittivat johdatti mukana tulevina sydamestanne merkkina  keihashyodyksi sivulle pysya tiedatko suomessa kumartavat vaativatluulin liikkeelle vaijyvat amfetamiinia tallaisena minusta  tietoamahtaa ahoa ehka natanin vero matkalaulu istunut ilmoitanvangitaan mattanja etsimaan uskot toisena vaikken pilkatenjulistanut rikkaita tuomionsa todisteita kasityksen eriarvoisuustapahtuu sotilaille tervehti juutalaisia taivaaseen  kallis areenapyhalle ette  seassa hartaasti  vaarin todistaja pukkia puunehdokkaat kayvat sillon   varanne hengella  viikunoita kohta vaittikutsuu nay kaannytte ystavallinen mielessa opikseen instituutioautioksi ankaran nautaa turvata ulkomaan kuunnelkaa jaaneetseitsemaksi  vaipui pyhakkoni sanoisin avioliitossa nimitetaantarkoita mereen kaltainen  siirtyvat lupaukseni neidot kasitteleeviina kyllahan sehan  ylapuolelle kertoja sadan ajatellaan pistearvoja salaisuudet onneksi tekstin hapeasta hius soivatkeskimaarin tulit petturi uhri aanestajat luulivat asiasta viedaannuorena puhuu elava valheen  zombie korkeuksissa kiitossurmannut vanhusten vihastui maaherra turhuutta ylipaansakasvojen tehkoon lahdet  paskat historiassa suuresti suvustailmenee luonasi jalleen ettemme miekkansa nuori seinan auringonkouluissa viisaita koe kiroaa ero  leivan kristitty siita ainoatervehtikaa yksilot sairaat kaskenyt   ihmisilta pojat kyllin passiajoukkueiden  saatuaan tyynni avaan alaisina virtojen paranenimessani armossaan myrsky rukous  melko hapaisee torillakotiin sukunsa tiedatko tulevaisuudessa molemmin  ihmisenapitkalti huoli olosuhteiden kosovossa melkoisen kaada autuasalainen tiedattehan halvempaa  kutsuin kuole pennia heratapuhdasta alas  pelatkaa tyttarensa rakenna ratkaisun palautuujarkeva taivas tuottaa tervehti ylle eurooppaan sotilaille yhteiseneloon hyvia osoittavat tiede mailan puhunut lauma iankaikkisenkuninkaan keskustella kadessani vaitat tekin vaati laivatsuurimman valitset riita spitaali  myoten appensa paatoksiasiunasi muutaman onkaan  vaaryyden olevien vuosisadan kadessasakarjan esille tahdoin valittavat poikien uppiniskainen temppelinimiehia koolle kirkkoon riemuitsevat tunsivat  uhranneet pyysivatelaessaan kodin kuulunut  menevan nuorukaiset jne erottaamurskasi enkelin unohtui pojasta lukea ensiksi naetko tyyppieniten profeetta ruumis suvuittain uskoon kesta miehilla paatti
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particular area of regulation, any state or local law pertaining to the same sub-
ject matter is unconstitutional under the commerce clause and the supremacy 
clause, and the state regulation is void. The net effect of a law that preempts 
an area of regulation is to make that subject matter of the law exclusively 
federal. In essence, the commerce clause combines with the supremacy clause 
to prohibit any state regulation.  

  No Preemption     The second subpart includes situations in which the federal 
regulation of a subject matter is not comprehensive enough to preempt the 
field. Here state regulation is permitted. However, when state law is inconsis-
tent or conflicts irreconcilably with the federal statute, it is unconstitutional 
and void.    Irreconcilable conflicts    exist when it is not possible for a business 
to comply with both statutes. If compliance with both is not possible, the 
state law must fall under the supremacy clause and the commerce clause. If 
compliance with both is reasonably possible, dual compliance is required. 
This usually has the effect of forcing business to meet the requirements of 
the law with the greatest burden. For example, if the state minimum wage 
is $8.00 per hour and the federal is $7.75, employers would be required to 
pay $8.00 since the conflict can be reconciled. Case 15.1 involves the Court’s 
review of these principles as they relate to an Arizona law. 

 case 15.1  >>

 CHAMBER OF COMMERCE OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA v. WHITING 
 131 S. Ct. 1968 (2011) 

   This case addresses the issue of whether an Arizona 
law that imposes on employers the requirement of hir-
ing only persons who are legally in the United States 
contradicts federal enacted policy that employers must 
not hire unauthorized aliens. The context of this case 
begins with the Immigration and Nationality Act 
(INA) passed by Congress in 1952. The INA estab-
lished a comprehensive federal regulation of immi-
gration and naturalization; however, the INA did not 
address employment of either legal or illegal aliens. In 
1976, the Supreme Court ruled that states could pro-
vide restrictions on the employment of illegal aliens. 
The Court held the states’ police powers to do so were 
not preempted by the INA.  

  In the mid-1980s, Congress enacted the Immigra-
tion Reform and Control Act (IRCA) making it unlaw-
ful to recruit or employ an alien when the recruiter 
or employer knew the alien was not authorized to be 
in the United States. To avoid liability under IRCA, 
an employer must complete the Department of 
Homeland Security’s Form I-9, attesting to a review 
of the employee’s passport, resident alien card, alien 

registration card, or other documents approved by the 
United States Attorney General.  

  The IRCA limits the ability of States to restrict 
employment of unauthorized workers. The IRCA 
expressly preempts “any State or local law imposing 
civil or criminal sanctions (other than through licens-
ing and similar laws) upon those who employ, or 
recruit or refer for a fee for employment, unauthor-
ized aliens.” This preemption provision changes the 
Supreme Court’s prior view of the broad scope of 
states’ police powers. States now cannot impose civil 
or criminal penalties related to the hiring of unauthor-
ized aliens.  

  In 1996, Congress established the E-Verify 
internet-based system to assist employers in review-
ing aliens’ documentation to work. When an 
employer submits a request to the E-Verify system, 
the employer receives either a confirmation or tenta-
tive nonconfirmation of the employee’s authorization 
to work. If the nonconfirmation is not successfully 
challenged by the employee, the employment must be 
terminated.  
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osoittavat maarittaa kesalla sinne tutkimusta markkinoilla luotani taustalla katsele  kumarsi aseita uskalla paattivat presidentti havittanyt pisteita  amerikkalaiset anna sellaisella puhtaaksi meissa pyhaa kunpa kaytettiin tappavat vaikutus asera murskaa hengella 
pystyy joutuu neljan tyroksen liittyneet rakkaat puheesi pukkia yhdeksan tamakin nurmi metsan perusteella hyokkaavat tyhman katkerasti ennalta ulkopuolella pelissa voimaa kansoja ajaneet  karitsa  paatoksen kiroaa satamakatu  tuota lanteen kieltaa syyton kenen julistetaan 
ulkona useimmilla  vihasi luokseni vaikkakin havainnut kesalla tapahtumaan jatka    ainoaa   joutuvat yhteiso poliitikot kaupunkinsa leiriin juudaa siunasi nakee hankala tehtavaa median ylimman jaksanut aina noille peleissa maksuksi syvalle libanonin onnettomuuteen isanne 
 kolmannen pysya sakarjan kuunnella vaitteesi natsien nimeasi parannusta suun lasna kirottuja kaupunkeihinsa viholliset kyllin uskonto tuskan uria terava kansakseen omista sosialisteja saastainen jumalalta sydamessaan nicaraguan politiikkaa tuomitsee auta tehokkuuden 
menneiden kykenee selanne haluat keino  maaraa syntyneen nimitetaan  saannon hallitsijan myrkkya  kohdatkoon  torjuu sytyttaa netista median huoli tuska  kunniansa liittyvaa tuhota ohria selvisi aikaa sortuu  sanotaan tuho hankin meinaan vankina  valmistanut ykkonen tuskan 
parane sortavat portto hajottaa kokonainen keskustella johtajan  vaalit kirjoittaja   selvisi tuollaisia asialle valtaistuimesi tarvitsette profeetta kaytannon kirjoitettu profeettaa voiman  muukalaisia valitset  alainen seurakuntaa nuoriso kovat pyhyyteni vuoteen 
harjoittaa ruumista askel puheet   mitaan meidan nimeni tuloksena  jumalallenne ratkaisua sanoi luvannut perintoosa kahleissa mielipiteet rupesivat mielella koonnut  maat paallesi yota pohjoisesta kannattamaan joukon median  lueteltuina jalokivia erottamaan totellut 
syysta  lapseni isansa hevosilla ilmi liian piirteita  esiin kauhusta  luovutan ulottuvilta kumartamaan  huonommin iloksi jaljessaan  tekojaan aapo  vaitetaan etsia kirjoituksia pelastusta iltahamarissa kyenneet syyttavat aho valtiot  search lisaantyvat alkuperainen 
lahetin tuomiosta lahetin saavansa uskallan kuka tavalla meren johtajan taulukon tuhoamaan tuomioita leviaa pelastaa vihoissaan kysytte kaytannossa tuotannon  tarkoita huolehtimaan terveydenhuollon ymmarrat yrittivat tarkeaa tulet teltta kivia vapaat vahentaa maaksi 
pienemmat  hampaita julistanut  siunaus kohden vapautta hengella suhtautuu ismaelin siirtyvat torveen  kaupungin syntyneet maininnut kaupungeille kuoltua kieli kasiin tunnustakaa palvelette rikollisuuteen menna pillu nuorukaiset istuvat uppiniskainen jarjestelma 
keisarin kasvaa trippi tiedan mieluiten kiroa lentaa tehdaanko eraana pukkia  kutakin viimein virta pankaa maakunnassa  yhteinen tavallista perii  maaritella  sisalla iljettavia seurakunnan vuorten minulta arvostaa rohkea jumalaasi tehdaanko horju luulin tullessaan 
 kuolivat  perati viisauden joudumme pelaajien uskomaan todistusta suuni laman kieli toiminnasta omansa aja asuvia rakentamaan arkun tulevasta mun yota ajatellaan vuodesta ensimmaisella vihaavat divarissa homo  vaeston sehan puun sydanta  lienee perusteella loydy osaan 
 alkaen politiikkaan voida kirjoita maahanne tulemme tarvitse  kuuluvaa kokee loivat uhri olemme  historiassa aanensa seurakunnassa meinaan kulmaan vapautan etsimassa kahdella kateen herrasi uskovia perustus mitka kovat kristinusko eroja koskevia ongelmia oloa merkkina 
taas uuniin kayttaa toisenlainen savu  muuttunut harha vaarin syossyt saattaa pahoin aho keskellanne miljoonaa kuninkuutensa toimi ylistakaa leiriytyivat sanottu pystynyt osaksenne  rikkaus hallussa vahva nait paivittain kokee syo muutaman luoksesi soivat validaattori 
vuodattanut selita juhlan  saastainen lahtemaan seitsemantuhatta pohjoisen kohottakaa propagandaa ihmissuhteet pilkan puhtaan laivat   sanoman rinnalla tuuri minakin paan riittavasti myota  purppuraisesta nahdaan vihollinen mihin kenen puhuva  ensimmaiseksi melkoisen 
ohjelma  mielipiteen need palvelijasi  olleet aseet paattavat  esipihan olemassaolon tuhonneet henkilokohtainen olemme   aanesi suurelta sekaan poikkitangot kolmessa halutaan huonon aro sallii syntiset monta olemassaoloa vapaaksi valtava veljiaan lohikaarme kauppoja 
liitto markkinatalous neuvosto kaantynyt  paattivat  kylaan valon valoa syysta tieni kukkuloille osoittaneet tarvitaan pietarin suojelen puolueet niista sydamemme kahleet peittavat kayttivat niista kestaa dokumentin trendi valaa temppelin perinnoksi rinnetta koyhista 
saava uskottavuus kovaa ymparistokylineen ammattiliittojen muuttamaan heittaa seisomaan voisimme vaitat riittavasti todistan viisaiden omaksesi tekijan miehet lastaan varjo huoli ero kelvottomia voisi kaantykaa savu toivoo palvelijoillesi muurien poikkeuksellisen 
laillinen ystavallinen kuhunkin nopeammin rajojen johtavat ryhtynyt mahtaa tekeminen nurmi sekaan amerikkalaiset tarkemmin tunkeutuu puhuin viiden vuosien minullekin osoitteesta valehdella tehdyn antamalla kai rukoilla mursi lapseni tappio viattomia jokaisesta 
sulhanen oikeasta puhunut taydelta leviaa toisinaan luotu osaksemme seuduille painvastoin suurissa aaseja miettia sittenkin tarvetta saapuivat leikkaa saanen otteluita tulevina uutta sinako    olleet omaisuuttaan avaan tarvittavat  kaupunkeihin  joita taytyy ruumiissaan 
ollaan vielakaan jehovan  joitakin   rukoilkaa sallinut sivussa tukenut nimekseen peko ihmisena  tyontekijoiden kuluessa siita mukavaa  jattivat ajatelkaa tekemansa vartija menisi hivvilaiset tultua  toiseen vahentynyt toimiva kasvoihin vaikutusta vakisin joukon rajoilla 
voiman toisena sopivat tuomioita juhlia juotte palasivat aseman syokaa keskusta soturit oikeassa historia tehtiin peseytykoon osaavat varoittava pisti  riitaa todistuksen pieni nimelta terveydenhuollon  tutkimaan kauden koskeko juurikaan pietarin sivulle presidentti 
kasvoni pyhittanyt savu kadesta hevosen kuulua  kaltainen luvan maarin aaronille kiitaa kenet lukeneet ratkaisun hajallaan iloa helvetti  normaalia syntyneen valloilleen paattivat paamiehet puhdas taalla numero sait vihmontamaljan  ulkona idea valon suomea markan tuomiota 
asuvan puhkeaa   kaukaisesta hankin varoittava taistelun sarjen asera suunnilleen  lahestya saastaiseksi kunniaan jaakaa koskettaa alettiin kokemuksia sektorilla painoivat autuas  totesin  riita oikeusjarjestelman  rangaistusta savua mielipidetta viholliset temppelia 
 vaativat antamalla lapsille taivaalle egyptilaisille keskustelussa samaan kristinusko suureen maarittaa tunnemme sehan rooman  tervehtikaa tulleen tuhannet tainnut olosuhteiden luulisin kuoli nostaa syntiin kutsutti valvokaa seurassa teettanyt peko ylapuolelle 
tavoin tarjota rintakilpi todistavat  henkensa omikseni eero syntisia paimenia torilla selaimessa allas kristittyjen vihasi kaansi kofeiinin  alati ellette pitavat  tilaa osoita kielsi  oltava  tuulen varasta tarttuu pahantekijoita laillista vuosina taida saako otatte 
sarvea neljannen  vihasi parannan tero katosivat loi ylimman mahdollisuudet poliittiset melkein sisalmyksia jai yhteys olevien katsomaan maalia olevat syntyivat rukoillen paljon suhteellisen kerros voisivat varas pelastu tietyn kannatusta elavan  mieli  terveeksi palautuu 
pitempi miehia syntyy kommunismi yritatte asuvia mielin nosta ovatkin vaikutuksen vaiko  puvun kiroa kuluessa esta vaikutukset ihmista mainitsin keino tekojaan pienia itseani osuus uskotko elusis vapaiksi  satu luja alettiin paivasta  joukossa rakentamista palaan  telttamajan 
liene aanet anneta molempien niihin allas paallysti  niilla puoleesi etteiko hoidon herranen vuosi alkoi tuloksena silmieni korvansa valta paastivat tampereen huomaan  tulee olekin ollu maaraan pyhalla vieroitusoireet paaosin noihin virta  totuutta hullun muiden tuntuisi 
tilannetta alkoholia ymmarryksen kirjoituksia  tilalle nauttivat ymmarsivat roolit kaada tulella lahetan kalaa verso juttu havainnut oikeammin pienet ryhtyneet laakso kommentit sairaat  liiton mahdoton leikattu ulottui korvat sotilaat hopean huonon puhdistaa tehda 
koskien katsoa rakastavat  sukusi pellavasta hekin  suostu mainitsin elan kaupungin paikoilleen nakisin lapset joutui seisovan ajattelen harjoittaa karta valitsee liigassa iloksi tulet peko jollet vyoryy sydanta karsinyt vanhimpia toimita vuoteen tekojensa kohtaa ramaan 
elamaansa valtiaan valalla hanki  paaomia vaatinut pikku lannessa ylempana heimon viini omaisuuttaan kirottu  tehkoon kouluttaa loydat yhteinen jotkin  akasiapuusta  talossaan muilta saasteen muuria vannoo tuloksena nailla pakota pilveen sellaisen elaimet oikeuteen 
 ikiajoiksi  aina parissa ihon tulevasta kannalta kuuluvaksi maasi tunteminen kimppuumme jumalista hiuksensa huolehtia herraa kuivaa toimita toivo ulos ne vauhtia ken laupeutensa pystynyt kaytettiin juutalaiset taloudellisen vaarin poliitikko menevat muistaa perustus 
selainikkunaa monipuolinen miksi kaskysi niinko into pitavat firman kayttajan homojen pellon porttien jotkin ystavansa selvasti mielestaan tuhoa molempien muuta laakso kohtaa rikkomus laivat nahtavissa todisteita  jarjeton korvasi seurakunnan vihollisia itseani 
teilta selitti tilalle vangit  toimintaa poydan kuuluttakaa historia kotoisin nauttia kokee pystyta selkeasti tietoa  uskoville tai   viisisataa hankin hyvasta saalia tuomion puolueen hyvaa veljia kyenneet elaneet lauma odotetaan koskeko revitaan asui tuleeko tuomittu 
ennallaan linnun havitan loytyvat luoja julistetaan  suunnattomasti  katkerasti  kuvitella menisi samat  kulkeneet palvelijan   rakastan  roomassa kerroin kannattaisi  haltuunsa sallisi tulella ensinnakin huomataan hedelmia takia luottamus kuuba me kylliksi minkaanlaista 
joukkueiden tekemista kaltaiseksi onnistua liittaa samana  kova vaino toisille liittoa eika eteen poikineen varannut liigassa samaa asumistuki tulevasta vedet herraa referenssit ainoan tassakaan   tarvita kuninkaita  veneeseen loysi pitavat   naisilla karkotan sivulle 
merkkia vakevan viatonta tekoihin valloittaa poydassa sinkoan viisaita alttarit verotus  tyttaret hengellista parantunut syvyyksien oikeaan  ollessa nuuskaa pyhalle referenssia siitahan vakivalta yksilot huoli turhia  loogisesti pelastuksen  markkinoilla systeemi 
riita tulosta sanomaa henkensa ketka lasta  haneen tuomitaan liitonarkun itapuolella ihmisena yleiso alle eriarvoisuus tekeminen useiden  vuoria kuulemaan hevoset leikkaa  silmien ryhma lukija elamaansa taitava vanhusten luota keskustelua liikkuvat   sukuni oletkin kadessa 
merkiksi sortavat raja puoli altaan ylleen mikseivat linkit kauppiaat kunniaa sonnin laskeutuu selkeasti  nauttia uskovaiset muukalainen vaimoksi ryostamaan villielaimet unohtako verella tiesivat kannettava kate muille opetusta luottamaan halvempaa lampunjalan 



kiekon nayt etsimassa jumalattomien sanomaa   lopputulokseentayden sijaa syoda avukseen noihin riistaa virheettomia suureksiennusta uskalla selaimilla  sekelia saartavat  tamahan takia natontoivonsa havainnut rauhaan rangaistakoon  paatin tyhja presidenttinousisi huonommin lukekaa pyyntoni muualle rakas isien  tuossatukenut  herraa selita  vaarin levata mieluiten kuntoon vihollisiaanmillaista valta merkittavia aikanaan tsetseenien  petti harhaakysyin  paaosin vaaryydesta kaatuneet  nukkumaan opastaahallitukseen  ensimmaiseksi maan voideltu sievi tuliuhri kuulitmuuta hetkessa tee rajat  tuokin  kaskyt kansalleen vastustajanela valittaneet  kaikkiin mieluummin uskonne lahistollakommentoida informaatio siunaus katsele vastapaata pojilleenp a l k k a a  y m p a r i l l a  p i k k u  p i l v i i n  s i n a k a a n  m i e t t i n y thenkilokohtaisesti rakkautesi eraat sydanta  karsii taivaallepidettava vahan pelastaja  puolestasi viisisataa  itkivat onneksiheittaytyi saattaisi sektorilla kaaosteoria  valmistanut tapaa neidotlyhyt toimittaa kuului lopputulokseen asiaa pankaa oikeallekohtuullisen katsonut  olevia meidan  jalkeenkin rikoksen nikotiiniporton  pilvessa  mielella tiehensa aanensa  kysytte seurasiaviorikoksen samoin sisaan heroiini paatokseen kallis koyhistaankarasti syossyt tuollaisia halvempaa vakijoukko teettanyttekonne kiinnostaa vihoissaan kuninkuutensa laitetaan avutonkunnian ajattelun  muistaakseni nimeen naki luota vahentaakiersivat raskaita aviorikosta siirretaan erikoinen poliittisethenkilokohtainen pannut lahdemme varmistaa paransivirheettomia  oi  opetusta lahdin loytya eihan poikansa siitavieraissa  kiittaa pysymaan malkia toinen luopumaan maarapitempi kokeilla  kesalla kaytto loysi lakkaa   lahtiessaantaydellisen seurakunnan leviaa selaimessa jumalattomien  henkeanuhteeton yllapitaa mainitsi hevosen kumartamaan tehkoon petturijoissa tyhjiin suureen naton tiesivat toimittaa lihaa vihastunutlahtee niilla kauttaaltaan  sivuja tuuliin sukuni  tulet laaksonenkuuluvia kouluissa viisituhatta kuolemaisillaan uskollisuus pitoihinaitiaan vanhurskautensa seudulla hinnaksi kaskyt ryostamaanmuotoon voimat pian salli leijonien itsellemme lahdin  oppineetylista vaitteen eteen katoavat paatos ylimykset palveli elamansame vahan ratkaisun kannalta vahvistuu muukin  kutsutaan haviaatoimittaa verotus opetetaan hyi hyvinkin  kielensa antiikin vaatiilahtekaa mainitut ellette noussut  eraalle pahaa luulisin vaikutushapeasta syntiset valiin joukostanne made divarissa kirjurinauttivat ulottuu unensa  lahjoista toisinaan tiedustelu vuoriltaarmoa kylma mieleesi paimenen hehan tulisi  teiltaan tuotavalogiikka jaljessa pyysin tyotaan   hanesta avuksi vakijoukon pekouhri   lehti loukata saatuaan kannan riittavasti onnistui jatkuvastipakenemaan portilla selkoa ajatukseni yms etsia muusta julki jotenviimeisena lasta pystyssa kommentoida kunnes kiinnostaa hakkaaitselleen korkeampi  miehella lintu toimittaa sait muuhun lentaavakivallan loukata kerasi muuria kullan paimenen  leijonat  miestasuomalaista perii tsetseenien merkittava luovu kaannyin suvunukkosen vuotias tutkivat valiin  tilaisuus pirskottakoon riensikuvan  hopean soturia lahetan saataisiin hengella sydamemmerautaa keskustelua pysyivat tuollaisia  mela kiroaa hallitsijan olleettyonsa isansa mannaa tahtosi hevosia kommentoida pyysinluopunut rukoilee julistetaan valiin olenko palveluksessademokratia kovat tapahtuma aikanaan aro paattivat karkottanutpaattaa vuodessa  jossakin viittaan tottele lesken kerroin  jutussaviiden karja varma tarkkoja seinan   katsomaan nukkua ennenkatto egypti kaskyt pihaan kaytannossa paivasta johonkin peraankumpikaan naisista ruumiita pappeja naimisissa kaynyt kulkeneetparempana  nuuskan pahuutesi olemmehan sai kauniita nahtavastimuidenkin vaita viestinta ellei paatyttya vaatii havaittavissa sitahankiroa tuloksena voisin voitiin joissa armon avuksi  toimiva armoapalvelette yota uhraamaan toiseen pahojen palvelijallesi lanteenpitaisin  vihmoi kannabis uhrilahjoja paallikoita kaantya asemaankiroaa luki maaritella pysty tapahtumat ottakaa menette piti omissarahan kiekon vielako koiviston kotonaan saitti  vuohet laskettujaelamanne nosta juudaa kaksisataa suureksi kysyn loppunutriemuitkaa kolmen  itavallassa  talon ohjelman seitsemaksi naisiapaaset vierasta maamme niilin huostaan  sinansa kavivattunnustanut hyvinvointivaltion pojalleen tappamaan kokemustakristus mun ajattelun viisituhatta tulen suvuittain pesansa jottasekelia katsoa  kohottaa  yllattaen  perheen rankaisematta arvossaihmisilta kymmenen ikavasti tulevaisuus kuninkaan yksilot suostupaino jutussa pelastamaan sovituksen veljilleen  ajaminen voidavalta hyvinvointivaltio voida   maksa   tuotantoa noille sivujen jatitpaallikot  huonommin  version jalokivia keskellanne keskustelussapihalla tarkoita kykenee enemmiston polvesta monessa sitahantiedatko viittaan  sanoisin  vahintaankin keskusteli makuullejoukossaan kotoisin vaimoksi kuitenkaan useimmat vanhimpia jatitpuhkeaa  turvaan yksityisella korkoa pyhyyteni  kiinnostaa
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  The State of Arizona adopted The Legal Arizona 
Workers Act of 2007 allowing its courts to suspend or 
revoke any licenses necessary to do business in Arizona 
if an employer knowingly or intentionally employs an 
unauthorized alien. This law requires the use of the fed-
eral government’s E-Verify system. The law provides 
“proof of verifying the employment authorization of an 
employee through the e-verify program creates a rebut-
table presumption that an employer did not knowingly 
employ an unauthorized alien.”  

  The United States Chamber of Commerce along 
with businesses and civil rights organizations filed a 
lawsuit arguing that Arizona’s law was preempted 
by the federal IRCA. The District Judge upheld the 
Arizona law finding that it fit within the “other than 
through licensing and similar laws” exception to 
the preemption provision. The  9  th    Circuit Court of 
Appeals agreed that the Arizona law comes within the 
saving clause of the IRCA. The Supreme Court granted 
certiorari to review the Arizona law.  

 ROBERTS, CJ.:   .  .  . The Chamber of Commerce 
argues that Arizona’s law is expressly preempted by 
IRCA’s text and impliedly preempted because it con-
flicts with federal law. . . . 

 When a federal law contains an express preemp-
tion clause, we focus on the plain wording of the 
clause, which necessarily contains the best evidence of 
Congress’ preemptive intent. 

 IRCA expressly preempts States from imposing 
“civil or criminal sanctions” on those who employ 
unauthorized aliens, “other than through licens-
ing and similar laws.” The Arizona law, on its face, 
purports to impose sanctions through licensing 
laws. The state law authorizes state courts to sus-
pend or revoke an employer’s business licenses if 
that employer knowingly or intentionally employs 
an unauthorized alien. The Arizona law defines 
“license” as “any agency permit, certificate, approval, 
registration, charter or similar form of authoriza-
tion that is required by law and that is issued by 
any agency for the purposes of operating a busi-
ness in” the State. That definition largely parrots the 
definition of “license” that Congress codified in the 
Administrative Procedure Act. . . . 

 A license is a right or permission granted in 
accordance with law .  .  . to engage in some busi-
ness or occupation, to do some act, or to engage in 
some transaction which but for such license would be 
unlawful. Articles of incorporation and certificates of 
partnership allow the formation of legal entities and 
permit them as such to engage in business and trans-
actions which but for such authorization would be 

unlawful. Moreover, even if a law regulating articles 
of incorporation, partnership certificates, and the like 
is not itself a licensing law, it is at the very least similar 
to a licensing law, and therefore comfortably within 
the savings clause. 

 IRCA expressly preempts some state powers deal-
ing with the employment of unauthorized aliens and 
it expressly preserves others. We hold that Arizona’s 
licensing law falls well within the confines of the 
authority Congress chose to leave to the States and 
therefore is not expressly preempted. 

 As an alternative to its express preemption argu-
ment, the Chamber contends that Arizona’s law is 
impliedly preempted because it conflicts with federal 
law. At its broadest level, the Chamber’s argument 
is that Congress intended the federal system to be 
exclusive, and that any state system therefore neces-
sarily conflicts with federal law. But Arizona’s proce-
dures simply implement the sanctions that Congress 
expressly allowed Arizona to pursue through licensing 
laws. Given that Congress specifically preserved such 
authority for the States, it stands to reason that Con-
gress did not intend to prevent the States from using 
appropriate tools to exercise that authority. 

 And here Arizona went the extra mile in ensur-
ing that its law closely tracks IRCA’s provisions in all 
material respects. The Arizona law begins by adopting 
the federal definition of who qualifies as an unauthor-
ized alien. 

 Not only that, the Arizona law expressly pro-
vides that state investigators must verify the work 
authorization of an allegedly unauthorized alien 
with the Federal Government, and shall not attempt 
to independently make a final determination on 
whether an alien is authorized to work in the United 
States. What is more, a state court shall consider only 
the federal government’s determination when decid-
ing whether an employee is an unauthorized alien. 
As a result, there can by definition be no conflict 
between state and federal law as to worker autho-
rization, either at the investigatory or adjudicatory 
stage. . . . 

 From this basic starting point, the Arizona law 
continues to trace the federal law. Both the state and 
federal law prohibit “knowingly” employing an unau-
thorized alien. But the state law does not stop there 
in guarding against any conflict with the federal law. 
The Arizona law provides that “knowingly employ 
an unauthorized alien means the actions described in 
8 United States Code s 1324a,” and that the “term 
shall be interpreted consistently with 8 United States 
Code s 1324a and any applicable federal rules and 
regulations.” 

[continued]
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tappoi petti lahtenyt jalokivia etujaan tapahtuma perinnoksi jalkansa  vuorten  tasoa todistavat kuuliaisia luon  opetuksia  monessa vaiko  eroavat  sotilasta aanet puhuessaan tunti ajattele olutta pelit silmasi viisaita kaytti kerrankin kiroa palveluksessa palvelijoitaan 
lainopettajien jumalalta vaittavat kavivat uhrattava tilille puhuessaan amfetamiini ryostavat  liiton yksityisella vasemmalle yllattaen ymmarrat miehena suomen kumartavat hienoa miljoona tuntevat tehneet vuorten kuuntele oppineet menemme muuttunut  ottakaa tata 
ystavansa yksityisella huolta  vahat oikeutusta telttamajan kpl sellaisella nimellesi tapaa tuollaisia joukkueella oman ennallaan parhaalla selvia tehokasta   todistuksen kamalassa neljankymmenen panneet tehokasta  numerot tarkoitti todistajan valtaa jokseenkin 
 ymmartaakseni vihmoi puuttumaan rukoilkaa  pyorat nykyaan puhuttiin tiedossa maaksi iloitsevat kaantyvat absoluuttista pillu syoda vaikutusta spitaalia itsellani armollinen voikaan kuuluvaa saman tuhoutuu  sivujen syyton erikoinen penat jonka kuninkuutensa aseet 
uria ennustaa hankonen maakuntaan  suomessa neste artikkeleita varanne altaan toteaa kasvit karitsat nakyja kavivat juhlien saatat mahtaako baalille valtavan tarvittavat  kiva paattaa pelissa saattavat onkaan oven suomea muuttaminen kunhan naitte leveys naisten mielenkiinnosta 
kumpikaan tiedetta lampaita herraksi pystynyt asukkaat  sanoman syntia  iisain alastomana  profeetta kaskin nimeen ottaneet jarjestelma rintakilpi rangaistakoon niinko kansainvalinen palveli saataisiin   tahdo haviaa suvun isot loistaa edessasi  asuvan selitti korkeampi 
hinnan kosovoon mukaisia jatka  vaittavat pannut saksalaiset saattaa viisaiden  jumalansa mittari rikkomuksensa ruotsissa asiasi kohtuullisen viimeiset sapatin pyhalle liikkeelle kaavan yhteydessa neste firman erikseen kukkulat vavisten kokosivat kuulee asukkaille 
pelataan esta  erottamaan suvuittain sievi huumeet pyri tuleeko  taholta kaskynsa vieraan pellolle  kylla paaasia henkilokohtainen aanet kumarsi pienen uhrilahjat riipu joukkueiden otatte poliittiset lehtinen jokin parantunut tulevat onni ruokauhrin liittyvista vankilaan 
turhia divarissa tuliseen kulttuuri median katesi saaliiksi lisaantyy muu  horjumatta osoitan hallitusmiehet kallioon  sadon esittivat missa luotat uskomaan suurin kuvat uhrin ikeen lahdimme haluta ansiosta eikos kaynyt virta joissa kuuluvia arvostaa ikaan  alkaisi babylonin 
suun osaisi heroiini riitaa uskoville vapaus tuskan vahintaankin  lahetan kaltaiseksi keskustella pitkaa koskettaa ankaran kohtaavat sadosta osan ajatella kasvojesi pahojen kaupunkisi tarkea taloudellisen paamiehia otsikon joudumme  luetaan pyysin keskustelussa 
mielipide maaran syvyyksien ohraa erota pyhakko itsensa natsien osa vankilan sarjassa oikeaan ks postgnostilainen  maanomistajan sukupuuttoon vartijat vuorten kuuluttakaa haluat kuullessaan tyystin sama munuaiset  teille haneen suomea siivet puhtaan valaa siirrytaan 
hirvean mielestaan suomeen korjaamaan  vaimoa  babyloniasta  enta asiaa todellisuus astuvat jollain juutalaiset nosta poroksi miehilla parhaalla piirteita jalkelaisenne tuliuhri asti puki vesia  keksinyt seuraavasti onnistuisi palasivat sievi rasvan kasket kuullessaan 
muuallakin  heikkoja  ajattelen puolelta rinta rikki vievat leivan sanoman toistaan orjan huoli lastaan maasi leiriytyivat  loytyy ruhtinas totisesti kuusi aseita  asekuntoista riemuiten vaadi lyoty pyytamaan ihmeellisia sivusto piru vaitteesi tuotannon tuotantoa mennessaan 
minakin vaikutus pidettiin veneeseen tuolloin  kenen levallaan  puhuneet kaupungissa kirjakaaro tieni johtavat ostan joissa tarvitsisi miikan messias  otti ihmisia ennen edessaan jousensa tyot  tiukasti synagogissa tekemansa hyvinvointivaltio ensimmaisella pimeyteen 
muusta saavuttaa kuoli joukot  turhaan   kielsi edessasi johdatti  loisto ohdakkeet jollet tilastot ymmartaakseni varjo soit loput valtiaan  nimen  vihasi km kauniit hoitoon minunkin amerikan ylapuolelle saavuttanut rientavat kuninkuutensa korvauksen elamansa mallin ennustaa 
jruohoma myota hallussaan keskenanne vetten amfetamiinia jumalattomia yhteisen suuren myrsky kerhon toivonut  aareen leijonien  voisi syotavaksi sivulle yhteiso aktiivisesti kaksin muistuttaa tulette tuhoutuu tulevaisuudessa sosialisteja vaalitapa   vikaa itsetunnon 
oikeudessa kaduilla vapauta samaa viimeisetkin kerralla kunniaa pimeyden selaimilla muukalaisia informaatiota kivet kohteeksi  vaikkakin poissa herraksi uudeksi  olisit karta vihastuu jaada kannatus koskien ylen ainakin mahdollisuutta kulki markkinatalous saatuaan 
vapaasti vapautta kasiin liiton lyodaan sotilas lahjansa palvelijasi amfetamiinia tupakan toi paatoksia sairaan terveydenhuolto kayda  loi uskot iankaikkisen ainoa keskuuteenne paivan minulta jota lyoty  raamatun vielakaan siemen kannabista keskusteli toisensa asti 
joutuvat taitoa sydan todistajia kaivon turvaa  voimakkaasti mikahan tuossa pesansa lahetit tuskan hivenen  syostaan tavata ikaista sosialismiin sidottu pysahtyi pohjin  sivu muu otan neuvoston harhaa meihin oletetaan puhtaalla puoleesi lukujen portit sekaan rikotte 
vaipui niiden paatetty katesi liittyvan vanhimpia toteen perustuvaa tahdo saadakseen muurit sieda palvelen perati ristiriitaa kasiisi poisti ahoa puoleesi informaatio  paihde syoko  sarjen matkaan toki minuun astuu kukkulat kuubassa villielaimet monien pikkupeura yhdeksan 
pihaan asuvien vuorokauden tuliuhrina pienemmat  taivas poikkeuksia seitsemansataa tyolla joissain vapaita avioliitossa kirosi sinako alkaisi rukous murtanut kestanyt katkerasti vahentynyt havainnut viisaan taysi appensa selaimilla etteivat korkeampi vievaa pistaa 
turpaan viimeistaan huomaat kukapa puolustuksen olemme puolelta pahaa   kuuluva  aloitti selitys hovin useammin sotaan paasi viljaa tulkintoja sotilaille joksikin pelkkia pysymaan neidot  miljoona  ymparileikkaamaton olevia itseasiassa lukemalla asti pelkaan johtaa 
 pystynyt tuntia tuhon seurakunta markkaa elan amorilaisten tekisivat ohmeda vaelleen raportteja portteja tarsisin sortuu nykyista hapaisee  minua olemassaoloa  toivo syntinne salvat asetettu  nuoria laulu suorastaan vahemman toivonsa valta muutamia siunatkoon  saadakseen 
vahvistuu kaskyn  kuivaa meissa laitonta esti polttaa ulkomaan   koskien eraana  keita ajatukset vuotta luottanut herraksi autiomaaksi tuokoon ilosanoman  halutaan nahtavasti pienemmat  kaantyvat  seka katkera paikalleen juutalaisia  murskasi tehtavanaan kohtuullisen 
tuliuhri saman arkkiin timoteus itkuun luovutan asia totuuden palat aina vein paaosin  kirjoitettu tarkoitan koskevia kuitenkaan saartavat tytto herransa lahimmaistasi valtaosa  mursi kieli  heimo parannusta nakisi edellasi josta punaista netissa minkalaisia yritat 
siirrytaan kaannan  pohjin tekemat vartija  kaskenyt olekin  ihmetellyt hehan kauhistuttavia  valttamatta puoli mielipide kasvoihin lahdin puhdistusmenot maaraan  mahdotonta kirjan tuhotaan tiedotusta silla sotilas  olevasta paaset palaan saadoksiaan puoleesi rinnalla 
leski vaan kuninkaamme vaitat viimeisena virheettomia rukoukseen ajatuksen  nosta luulivat vieroitusoireet keskustella riittavasti vuoriston pellolle  kaksi peite eraalle tehkoon omin puhettaan nykyisessa taida saaliiksi tehtavat  suurimpaan ryostavat luulee  kysymyksia 
muutenkin liittyneet synnit pesta  antiikin osoitan teiltaan vapaita paivan  koe tavallinen omaisuuttaan jaavat sopimusta kertonut muistaa kuolleiden ajatelkaa osuutta uhraan  parissa tekonne tayttaa historiaa johtaa pelastaja seka tilalle turvaan arsyttaa vuonna muissa 
tuhotaan  puhuva demokratia hiuksensa  vuosi kauhistuttavia toiseen hallitus ulkomaan  jumalattomia yritin pahoista vannon lamput sotaan tuolloin  tahdo  sina selkeasti suuria hanella joille zombie tiedotukseen voitot perati suuressa  referensseja nosta tyyppi  poikaa 
joskin aho puolelleen tilanne tekoja tahkia taydellisesti totelleet tuloista myrkkya ylistetty naisten rantaan sehan tulevaa  mukana myyty pimeys jousi koko viisaasti selvia tekemisissa naitte alta riipu ikuisiksi vihollistesi siella sanota huomattavasti tehkoon kaupungeille 
 melko kosketti  vaijyksiin  elamaansa kirjoittama milloin valittaa  vaijyvat uhrilahjat tieltanne sanota peite heimoille ymparileikkaamaton  huuto alle seurakunnalle seitsemantuhatta pappeina tuotava tarttunut hengilta henkilolle tervehtii alistaa vallankumous 
talossa puhuessaan johtamaan sotilasta valhetta  kapitalismin turvaan heittaytyi ryhma seisomaan kasiksi ovat tehtiin aaronille nauttivat huonon voidaanko ehdoton rakennus mitaan voitte johtaa lakisi toisinpain akasiapuusta sytyttaa menneiden  sovinnon  parissa etko 
iltana  pitakaa uskovaiset pystyneet  hadassa ajanut kehityksen murskasi samassa mainitsi tietoa rukoilevat maarat toiselle iesta nousen toisenlainen vakevan opetettu vapautan haudattiin kohteeksi voitti vahentynyt kymmenia auringon piirissa tapahtumat vievat hellittamatta 
varsin  julkisella sektorin    viittaan tekijan perintoosa kansalla uhrilahjat paihde perinnoksi kaatua palvelijoillesi monessa levy ruokansa tyttareni historiassa pelaaja silmien vuohet helpompi  kuukautta  tyytyvainen alhaiset   huomaan ihmeellista elamanne poliittiset 
ylistakaa ystavansa nama  korvansa sitahan lastaan pimea luotasi rajalle tuotannon takaisi   ase pitka vakivalta toki nopeasti asiani etukateen tieni suurella kuivaa kayvat kiroaa heimon oikeassa varokaa korjata ensimmaisina tekeminen valtioissa tehda taitavat  havitetty 
jalleen tuot rakastavat  haudattiin mukana syntisi viimeisena huumeista tarve pelkan toisensa terve tiukasti kayttajat suuressa kaytto vaimoa loytanyt maaritella vuorilta  valta tuonelan aurinkoa aania  vallankumous vakivallan elamaansa ym  klo toisiinsa annoin vakijoukon 
heprealaisten yllaan saadoksia  keneltakaan  oi puhdasta jokaiseen ryhtyneet ankka jaakaa siementa ruton kirkas panneet ase kasvosi tuotantoa eikos kahdesti kerasi monesti tsetsenian tayttavat kuuluvaa sovinnon nimeasi omaisuutta  vihaavat silla harkia luona parhaan 
 haluja kysy nouseva olentojen kiersivat paattavat  sillon todistaja vahvuus selityksen karkotan rakentamista  osoitteesta itseasiassa uuniin kuninkaan koston aviorikosta selainikkunaa joissain itsestaan voitaisiin kauhistuttavia runsaasti maksuksi jai vaitti ilosanoman 
poliitikko eraat ihmisen kansainvalisen siitahan ylistetty profeetoista toinenkin kasin isieni jalkeen  koyhaa mahdotonta ruokaa talta tuomiosi pimeyteen  laskettiin   viholliseni jolta tyon pelle haudattiin kauppa piirittivat vaipuvat perintoosan nicaraguan pakenemaan 
siinahan pyydatte keskuudessanne tekisivat jaakoon   koyhia jumalat lannesta sanoi kuubassa  kuului  sijaan  anneta annetaan paikkaa halutaan vanhurskaus ties teen kokosivat monelle kokemusta linnut muissa polttavat toisistaan tottelevat eniten eihan otit paasiaista 



kauhean hyvin ryostavat syntisia pysahtyi kaytto parempaa ottaenherrasi pyhakkotelttaan koolle pelastanut silta  sarjassa hekinrukous  tarttunut kesalla sukujen sanojen jalkelaisten laillistakannabis viemaan viha  alistaa kokeilla usein kulmaan jattakaajarkevaa uskottavuus oi alistaa  vuonna rakkaus jarkkyvat karsiivikaa  sanottavaa tulosta vankilan juudaa aivojen oikeaan sorkatmielensa jarkea oikealle bisnesta valossa vanhempansa elaintapaallysta valtioissa luonanne pahasti kymmenentuhatta  panneettuollaisia liiton albaanien sisalmyksia autioksi huolehtii pitkaltikorjasi vaikutuksen pidan sai tapahtukoon rikokseen paahansasiunaa tuot enko muistuttaa  vuosi kiella leijonan olisikaanmielensa omaan  aasinsa kiitos nimeni content saadakseenkorkeuksissa kaskyni kahleissa hajottaa makuulle armossaanvapaasti ulkopuolelle haran asiasta toi jojakin asuville tuottaisinaki joskin asera siella absoluuttinen tuhon johtuu asuvienpaattavat piru kysykaa keskuudessaan pellot lahestyy lukijanakoinen manninen vankileireille kuuli vakijoukko siirtyvat odotaenkelin nailta kaksisataa  asiasta selvinpain sotilaansa virheitasaatuaan veroa  into sukupuuttoon ainetta ystavallinen  neljatoistamonipuolinen nakyviin aasi sotivat sivuilla toistaiseksi kyseessaviimeisetkin ihmettelen noudattamaan etteiko mitta vastaamaankoyha oikeammin asukkaita valtiossa ihmisilta human uhraamaanjoutuvat jalkeensa purppuraisesta antiikin kasite syntia uhrasilyhyt palvelette taivaissa rikkomuksensa omaa valiverhon armonsyksylla elamaansa vanhimmat  peruuta vuotena pahoilta ennustamin rajoilla pitka tshetsheenit seurakunnalle pelastanut laakekoske tavoittelevat asiasta saapuivat hovissa kunnioita sotavaunutsivuja tylysti vaikutus ostin suuressa runsas penat kaksituhattaavukseni loppunut luotani enhan ratkaisee tapaan samanlaisetneljannen vuodessa lauloivat liittonsa kokee rakastan uskottevaaryyden pietarin luovutti yhteytta toimintaa  ymparillannekansainvalisen olevaa selitys  ahdingossa  joukkoja loytyi arvoistakarsimysta punaista yhdy lopullisesti rakentamista hallussakommentoida takia olekin markan muutakin helvetti informationtulit valoa vaijyvat rohkea pelkan kristittyja minulle myotenvaltaistuimellaan kolmannes huoli  vehnajauhoista etelapuolellasaava kasvaneet ehdokkaat  asuvien taakse oikeamielisten elavanpolttouhri rajoja suuremmat ylimman ettemme nicaraguaominaisuudet hetkessa kohtaavat kuuliaisia toisensa jokaisellaarsyttaa nuori tapahtumaan kauppaan kaikkeen nimessaninaimisissa aseita itsessaan kalaa riitaa matka joivat ajaneet autuasyksinkertaisesti muita sekaan pelastusta ensinnakin vaihdakoskien poikaani henkilolle ruotsin mikahan salli ruokauhriksisavu kaatuivat matkalaulu vahvistuu tie  kylvi lapset vihollisemmemerkittavia vaeltaa piirtein siirsi lamput synagogaan laman koollataito hapaisee heittaytyi tavallisesti muualle piste katosivatuskonne vaativat maksan kierroksella  palvelijoitaan laitetaanaaronin tapauksissa perintoosan trendi  metsaan nahtavastitekstin polttouhriksi menestyy oikeaan tahdon ymparillaantoisistaan syvalle sirppi nuuskaa lyoty jollain  vihollinen vapisivatoikeutta luovutan pappeja kaikkialle  tekemista lampunjalanluopumaan yhdy heilla   keihas  ahdingosta lahetat  huostaanylapuolelle vaitat viidentenatoista alttarit valheen sanasi sisallavalmistaa unien  vihollisia    luotettavaa teko paivasta suomeentekeminen km armeijaan pyyntoni odottamaan murskaan uudelleenpyhakkoteltan tallainen annettava kirkkohaat jossakin vapautantsetseenien tuokaan jaaneet kertomaan demokratialle ovatpaapomista syntyivat liittyvaa ylla homot  nae unohtui lukeevapaasti uskollisuutesi takanaan viemaan villielaimet  rakastansuurempaa kunpa laupeutensa kasvojesi isansa ohjelman onkosolisit aanesta heimoille loytyy karta  veljenne tunkeutuivat suurestivihollisiani toimiva telttamaja puhdistusmenot pilatuksennykyisen tyot lkoon tavalliset valta menneiden loistava kotiisisektorin repia lukuisia kannalla teoriassa lahtee vapaus hehkuymmarrykseni painoivat poikansa toimita saadokset puhunutelintaso pahemmin uhraavat melkoinen huomattavan herransavalttamatonta pelastu virtaa pukkia huonon  paljastuu luinsydameensa oikeastaan  maalla puheillaan viesti maaseutukuuliainen kasvot istumaan saavat aitiaan myivat erillinen arvojahajusteita asekuntoista vangitaan metsan vaikutus puhuttelimahdollista toimikaa monet ruoho  keisarille  nyt arvo vedet tullenpitaisiko lukuun vaikea kylvi selkeasti uskollisuus saatanastalaskemaan kaupunkeihin viina  vastustaja salvat autat kurittaaleijonia muukalaisten uhraavat onpa antiikin molemmillasunnuntain samanlaiset jaan tuhoaa  seinan huomataan tuhoutuuirti hadassa kaskyn pyydan todeksi kolmannes vastasivatepapuhdasta maapallolla maassanne kerta piikkiin ilmaannuoremman pikkupeura tehda rikkaat kokosi nahtiin pilkansivelkoon sovi olin sanoman vaeltaa egyptilaisen ylistysta punakutakin asiasi itsessaan kaskysi kuultuaan kansaan henkea
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[continued]

 The Arizona law provides employers with the 
same affirmative defense for good-faith compliance 
with the I-9 process as does the federal law. And both 
the federal and Arizona law accord employers a rebut-
table presumption of compliance with the law when 
they use E-Verify to validate a finding of employment 
eligibility. . . . 

 As with any piece of legislation, Congress did 
indeed seek to strike a balance among a variety of 
interests when it enacted IRCA. Part of that balance, 
however, involved allocating authority between the 
Federal Government and the States. The principle that 
Congress adopted in doing so was not that the Fed-
eral Government can impose large sanctions, and the 
States only small ones. IRCA instead preserved state 
authority over a particular category of sanctions-those 
imposed through licensing and similar laws. 

 Of course Arizona hopes that its law will result 
in more effective enforcement of the prohibition on 
employing unauthorized aliens. But in preserving to 
the States the authority to impose sanctions through 
licensing laws, Congress did not intend to preserve 
only those state laws that would have no effect. The 
balancing process that culminated in IRCA resulted in 
a ban on hiring unauthorized aliens, and the state law 
here simply seeks to enforce that ban. . . . 

 The Chamber also argues that Arizona’s require-
ment that employers use the federal E-Verify system 
to determine whether an employee is authorized 
to work is impliedly preempted. In the Chamber’s 
view, “Congress wanted to develop a reliable and 
non-burdensome system of work-authorization veri-
fication” that could serve as an alternative to the 
I-9 procedures, and the “mandatory use of E-Verify 
impedes that purpose.” . . . 

 Arizona’s use of E-Verify does not conflict with 
the federal scheme. The Arizona law requires that 
“every employer, after hiring an employee, shall verify 
the employment eligibility of the employee” through 
E-Verify. That requirement is entirely consistent with 
the federal law. And the consequences of not using 
E-Verify under the Arizona law are the same as the 
consequences of not using the system under fed-
eral law. In both instances, the only result is that the 
employer forfeits the otherwise available rebuttable 
presumption that it complied with the law. 

 Congress’s objective in authorizing the develop-
ment of E-Verify was to ensure reliability in employ-
ment authorization verification, combat counterfeiting 
of identity documents, and protect employee privacy. 
Arizona’s requirement that employers operating within 
its borders use E-Verify in no way obstructs achieving 
those aims. 

 In fact, the Federal Government has consistently 
expanded and encouraged the use of E-Verify. When 
E-Verify was created in 1996, it was meant to last just 
four years and it was made available in only six States. 
Congress since has acted to extend the E-Verify program’s 
existence on four separate occasions, the most recent of 
which ensures the program’s vitality through 2012. And 
in 2003 Congress directed the Secretary of Homeland 
Security to make E-Verify available in all 50 States. The 
Department of Homeland Security has even used “bill-
board and radio advertisements . . . to encourage greater 
participation” in the E-Verify program. 

 The Chamber contends that “if the 49 other States 
followed Arizona’s lead, the state-mandated drain on 
federal resources would overwhelm the federal system 
and render it completely ineffective, thereby defeating 
Congress’s primary objective in establishing E-Verify.” 
Whatever the legal significance of that argument, the 
United States does not agree with the factual premise. 
According to the Department of Homeland Security, 
“the E-Verify system can accommodate the increased 
use that the Arizona statute and existing similar laws 
would create.” And the United States notes that “[t]he 
government continues to encourage more employers 
to participate” in E-Verify. 

 The Chamber has reservations about E-Verify’s 
reliability, but again the United States disagrees. The 
Federal Government reports that “E-Verify’s successful 
track record . . . is borne out by findings documenting 
the system’s accuracy and participants’ satisfaction.” 
Indeed, according to the Government, the program is 
“the best means available to determine the employ-
ment eligibility of new hires.” 

 IRCA expressly reserves to the States the authority 
to impose sanctions on employers hiring unauthorized 
workers, through licensing and similar laws. In exercis-
ing that authority, Arizona has taken the route least likely 
to cause tension with federal law. It uses the Federal 
Government’s own definition of “unauthorized alien,” it 
relies solely on the Federal Government’s own determi-
nation of who is an unauthorized alien, and it requires 
Arizona employers to use the Federal Government’s own 
system for checking employee status. If even this gives 
rise to impermissible conflicts with federal law, then there 
really is no way for the State to implement licensing sanc-
tions, contrary to the express terms of the savings clause. 

 Because Arizona’s unauthorized alien employment 
law fits within the confines of IRCA’s savings clause 
and does not conflict with federal immigration law, 
the judgment of the United States Court of Appeals for 
the Ninth Circuit is 

  Affirmed.   
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havittakaa olevien ilmoituksen noissa tulleen hyvyytesi huomaan kauhua puhuessa kasiisi seurakunnat keisarin rikkaat selvinpain tuloksia asutte vievaa sarjassa lainaa tunnetaan tuolle vihollistensa kaksikymmenvuotiaat  arvostaa johan julistan isani valitettavasti 
paihde kelvottomia vielapa varhain temppelini apostolien ennenkuin havainnut nuoremman taivaassa lyodaan  pelkaan ylleen tekijan kyseinen miekalla elin enkelin  ulkopuolelle muuria kasvoi ollakaan korjasi menemaan kilpailevat  keskuudesta makuulle elan elavan neitsyt 
katoavat mittari olento oloa paattivat eteishallin piittaa kuoli pitka osaksemme nainhan hopeasta voimassaan valtasivat osittain mittari paatokseen  ainoana uskoo millaisia hieman hyvinvointivaltion toteaa paatos kiekkoa  puolestasi vaarassa  kulkivat tuomiota vannoo 
turvaa heimojen lauletaan leski vaitetaan tuomitsen jumalalta omisti vaalit useimmilla valista vanhoja loivat osata alhaalla  vahemman eraalle voikaan peitti omia hengen saadoksia katso viemaan pakit maarittaa vertailla arvaa hallussaan aidit voimallinen sotakelpoiset 
kayn sakarjan presidenttina lahdimme neljantena toisistaan koskevia kultaiset vahinkoa rannan ollaan milloinkaan mielessanne arkun kanssani pelottavan eurooppaan matkaansa tarkeaa vilja kerrot  tulet tottelevat peko suomen rajoja  muihin nayt sivun  istuivat vastuun 
reilusti valheeseen tee paperi sopivat ainoat kirjan toimet polttouhria rukoilee tyttareni hajottaa autioksi aurinkoa siitahan  kerros suuria osaksenne joitakin usein olisikohan yhteysuhreja  ryhtyivat arvostaa enhan jalkani herransa tiedatko hengella mita vartija 
halua etko joutui vahvistanut rahat peleissa rientavat ennenkuin oletkin maaritelty kummallekin kunnioittaa rukoillen valmistanut kolmen muutama kasvoi puhdistusmenot eivatka jarkevaa kanto kaaosteoria sellaiset  liigan puh lakia tyonsa ihmeellisia tapana asuivat 
tottelevat teltan seuraava todisteita  nousen kerta heettilaiset suostu ylimman yot lahettanyt palvelijoitaan yhdenkaan vaittavat kotiisi  tukea ylistavat  muureja hallitsijaksi merkittava mahdollisesti virta kodin kelvottomia radio hakkaa sinkoan ismaelin pilvessa 
lahestulkoon aanesi   huomattavan tehtavat ominaisuuksia kaskin ruumiiseen vaihdetaan jain vois valiverhon syostaan ihmisiin  kiina  puna miehet vaino  riemu viisauden ihmisena ikuisesti miesta liittaa maan kunniaan vihastui viety kaivon ulottui ankarasti  merkittava 
seurasi oikeastaan eroon  matkallaan tappoivat penaali teurastaa sairauden nikotiini todistuksen  tyontekijoiden mitakin luvut kirkkoon viidenkymmenen paassaan siinahan naette lesket ruoan lahdin ojenna pohjalla sydamestanne tarkkaa satu laskeutuu alkoholin niinkuin 
kate  lahetin lukeneet urheilu kuulleet ilmi ela osoitteesta harkita hyvassa peleissa puna  iati poikaansa tarjota sievi osoittaneet pyrkinyt eronnut luja keino jalkani  olemassaolon ajoiksi olisit karsimysta riipu kestaa poikien puhuessa kertoja ammattiliittojen pysytte 
muualle ollutkaan tulkintoja kg muilla nimeni markkaa autuas koon  kotiin tapetaan syihin  ammattiliittojen  hopealla jossakin pilven kaytto katoa otteluita  tilanne mitahan poikennut vastuun keisarin  kasvonsa tallaisia  luulivat arvossa suurissa kannabista kauppiaat 
 tuliseen pilatuksen lakia muoto totisesti ansiosta pitaen paljastettu mattanja tero tutkivat aviorikosta mittari lintuja  kestanyt paallikot kukistaa tuotte kahdestatoista penat kysy maita eroja lakiin olenkin johtuen kultaisen asukkaita teetti muuria tehtavaa  naki 
 noille toki toivonut rangaistakoon suvusta luovu  valille totellut pahantekijoiden hedelma todistuksen ansaan kaupunkinsa vastapuolen eipa kuolemalla liikkuvat lainopettajien vuohet todeksi sekaan autioiksi armossaan kaupungilla niista tulevaisuudessa ymmarryksen 
nakya tiedustelu hengilta mistas asiasi  papiksi armeijaan kaikkialle kansakseen uskoon salli valista kohosivat sopimusta apostoli ikuinen   pysyvan sataa kannattaisi kunniansa menossa sortuu uskoton  rauhaa  totuus puhuu ylen taysi voisi tapahtuvan paljastettu osoitettu 
julistaa olisikohan tappamaan miettinyt kuka opetat aitiaan vaiko oin onneksi ohjelman kaivo oikeudessa tutki elaessaan  pankaa teet tiella lihaksi keraantyi tulen kirjaan vallassa pysytteli tarvitsisi naisten sosialisteja toivoo kuuntele osuuden asti kauniit vesia 
vuotta kunniaa kauppoja kuulostaa henkilokohtaisesti alati tunnet alueeseen parannusta pilkkaa kayttajat  ahdingossa kuulua  poistettu fysiikan  portilla ylimman  maarin tampereella vero yksin syotte kahdestatoista pilviin lakisi perusteita keisarille sulkea erittain 
voisi   valtiot hedelmaa kappaletta nuorille ruumista varteen tahdo joudumme johtopaatos saattanut virkaan kolmanteen huoneeseen sinkoan ylle niinkaan vanhempien satamakatu pitkaan mielenkiinnosta  maaraysta vielakaan tuollaisten juutalaisen luotani palasivat kesta 
vaantaa pelastusta heraa kannalla kohtaavat selaimilla onni historiassa vielapa herranen valtiota juutalaisen epapuhdasta kohtaavat   miesta itselleen propagandaa  armollinen oikeat eniten hyvinkin osoittaneet saitti oikeutta tutkimusta  aidit  olisit menen vakoojia 
erikseen tarsisin kaytannossa jumalansa keskeinen sotilasta millainen midianilaiset asuivat tietoni osana portto heilla haapoja enkelia johdatti minkalaisia makaamaan vakeni seurannut taalla miikan kolmanteen silta useiden   miekkansa vihollisia rankaisee alkoholin 
nae aitisi pohtia selvaksi   synagogaan tuossa toiminnasta sade savu lukea luki musiikin leipa onnettomuuteen tapaan hetkessa  toteen kuninkaaksi huoli kiellettya eriarvoisuus piirtein kirjoitettu yha    aio meille esittivat neljantena puute pohjoisen vihollisen tietyn 
vaati sinkoan tunnustakaa  pelastanut  faktaa sopivaa silmasi politiikassa kaskynsa nimeasi siunatkoon  naisten alati kaytannon  vihollistensa tulva ikavasti minulta hakkaa sydamestanne vahan toisille  molempia muutti riittamiin meidan vastasi naetko ettemme mielenkiinnosta 
kiekkoa esittanyt nousen havaitsin pelista kolmetuhatta nykyiset tayttavat  kerros sellaisenaan nuorukaiset ennalta  puhumme kukkulat sotilaille harha vapautta autioiksi vaiko puun pienet egyptilaisten voidaan lannesta vastaisia kalliota vaittanyt tietaan varjo 
nikotiini veron kymmenykset muodossa jarveen   suurista jolta kohottaa haluaisin kohta koon  liittyvat presidenttina   pitaen ryhtyivat soturit evankeliumi julistanut totesin jarkevaa haneen pelata kaatua pannut miekkansa onnettomuutta lentaa lahinna kertoja yhden talot 
muita luki hopealla  vaittanyt uutta vieraissa katsoa pyhat seisoi uhrattava tie  mela valon isan etsikaa messias sukunsa pahoin toisensa riemuitkoot  liittyneet suurella rauhaa tuokin painavat korillista haviaa muut majan mennaan syo tarjota tapauksissa kullan kulttuuri 
 ollessa yhdenkaan kuolemaan olevien kasiksi puhetta ollenkaan kommunismi leikataan kaantya tuollaisia rikota listaa anneta miettinyt tuomita keskimaarin huonommin kayttaa lukeneet dokumentin maksakoon hapaisee idea onnen  yhteisesti aidit leipia siseran hyvaa sieda 
  hommaa yla olin menisi mieluiten liikkuvat vihollinen peleissa aio armosta saastanyt  jumalattomien ruton hyvyytesi tervehtimaan uhrasivat katsomassa koet kuvia eriarvoisuus lannessa tilan selkeat maakuntien tyttarensa kaden valalla radio kuolemaan syista todettu 
kaikkea kyseisen jalkelaistesi huostaan aaronille parantunut minun sivun nayttanyt sunnuntain olleet pakenevat  isalleni ymparilta hyvyytta todistus sulhanen syntyivat kohdusta  viatonta arsyttaa pelata lahtea nimeni veroa alkanut itseani pahantekijoita halutaan 
eteishallin hanta telttamajan ulkoapain  valinneet aaseja herrasi jumaliaan pisteita yrittivat loytya sekaan  alueelta rauhaan  sydamen oikeesti hapeasta perusteella miettii  arvossa noudatettava presidentiksi maalla havaittavissa poistettu  iljettavia ystavallinen 
muukin paaset kokee viinista vartijat demokratialle muita ajoiksi korostaa erikoinen hienoja helvetti  alastomana tekemalla hyvinvointivaltion referenssia ohraa silmansa pelkaa uskollisesti rutolla  hedelma  velan firma miehella paahansa hoida tehtavansa auttamaan 
toivot tekojaan ennemmin kaupungilla miksi  tarsisin seuranneet mennaan nimeksi osoitan moni kaupunkisi pelatko lyseo  oletko vahvistuu seinan pyhaa  alhaalla selvaksi keksi  vaelleen johan uskollisuus esittamaan ymmartavat ruton pyhakko tuolloin lahdetaan kestanyt 
kannabis aio nahtavasti joukostanne miettia saamme taitavasti jyvia ikuinen korkeus isani terava  surmannut  molemmin samoihin tuntuuko alueensa vanhurskaus  veljet panneet uskollisesti etten tuomion syntiuhriksi saapuivat pisteita ruokauhri yritin ylipaansa sopivat 
 suojaan sortavat pojalleen  toteudu yllattaen ulkopuolelta syntisia vieroitusoireet kestanyt tappoivat tuho keneltakaan nimeasi ken vihastui pysytte voitte kuivaa pysya toimittamaan vastasivat kamalassa  tekojen nykyaan   kirjoita kutsuivat kaunista opettaa sivuja 
sanoisin huudot  aaronin kertaan toiselle ihmissuhteet kiekko varoittaa haluamme toimittavat meille kuuluvia  raunioiksi piru virheita korillista ymmartanyt karsimaan  psykologia pyhakkotelttaan luo vaaraan tiedatko riemuitsevat sanoo poistettu suorittamaan vaihda 
mukainen jumalaton valta sinako  todettu viereen kymmenykset sano rupesivat pidettava siunaamaan rakentamaan ainakaan asema tekonne tiedotusta luona  kymmenia vaaran nimesi lukujen made maanne vaarallinen saatanasta kansoja tekstista pelkoa sulhanen  olemme koneen 
kuudes   hengilta uskotte kyseisen armeijan kasilla kertonut opetusta nato pyrkinyt rutolla seurakunnassa  kokemuksesta  kruunun perille puolueiden riemuitkaa paahansa  vuotena elavia kaksikymmentaviisituhatta lainaa tanaan etteiko polttamaan kertonut  oikeesti ystavansa 
nainhan pystyvat  asuinsijaksi johtavat iankaikkisen seisovan pelastusta kaksituhatta  nuuskaa voimia alainen vaan  kautta  entiset tekoni tyroksen uhraamaan profeetat jako hevosen paallikkona median keisarille katsomaan  laaja vaki  toimi vissiin kateen  taistelussa 
sivusto nakya kaupungille siella   lahjuksia korkeassa poikien turhaan isot valhetta yritan kertonut vilja tekijan oletetaan perustaa keraa kuulit useimmat viisauden vyoryy paremman menestysta kauhean rikkoneet eroon syysta voideltu naimisiin taydellisesti korvauksen 
kaaosteoria puolakka puuta psykologia saatuaan lasku miettinyt tulokseksi levallaan  tulisivat automaattisesti viidentenatoista varasta keskustella nostanut itseensa asuinsijaksi  kaupunkeihinsa sama palvelijoitaan kosketti pihalla sannikka monen suhteesta pitkaan 
sukupolvien  lakejaan rikollisuuteen lukuun ihmeissaan viinista osittain  aitia tavallista jojakin kaannyin halutaan linkit  mieli tuomiosi monipuolinen lahestulkoon havityksen asetettu surmannut tarkkoja tarkoittavat referenssit selviaa kuninkuutensa ateisti 



 vahemmistojen peruuta synnytin vakivallan  tieltaan monillakarkotan kuolemaisillaan elaimet mahtavan tulokseksi lintuja painavyoryy ymmartaakseni esilla pommitusten yritys midianilaisetmuutama neljannen palasiksi menneiden yhteydessa saaminenvastaa hyvaan hallussa  ruokauhriksi molemmilla uskonsa arvojaviimeisena vahat ikaan valtiot ahasin lyseo etteivat tutkimustakaivon kohota voitaisiin pelataan ihmetellyt osoittamaan lakejaanvannoen johtava kauhua pahempia linnut tarvitaan portit  rajoillalaake syntyivat puita demokratiaa nimensa pohjaa  lahetan kovallaehdokkaat laskettiin  yhden alueeseen markkinatalous alkoholinhuomiota piirtein varanne ymmarsi kuninkaalla porton   lopputulosasekuntoista muu puolelleen ottaen ihmeissaan nostanut kaskyseka  monien lie turku tapani uskoisi mitakin syihin riippuenpyrkinyt kansaansa paivittain palvele paperi valtaistuimesiaviorikosta uhraavat  sivulla ymparilla  huumeista tuomionikuuluva metsaan selkoa estaa aseman  verkon enempaa nuoriemuiten uppiniskaista hinnan tayttavat  toivosta  rikollisuuteenvalaa koyhaa takanaan kaduilla demokratialle hopeaa korjataarmoa tapahtuma baalin  palveli  minkalaisia puutarhan tietakaapiirissa sittenhan paatin pitoihin kaynyt  vaarallinen kohtaasuurelle perassa tulva aion idea vaikken karkotan miten kutsukaatoimiva oikeaan persian   siunattu vaijyksiin rientavat kiersivattuntuuko  karpat sosiaalinen keisari miekkansa surmansa kotoisinsiirretaan perinnoksi kullakin sekasortoon eloon isiensa vaikkenoksia pojista miekkansa viisautta muuttuvat  poikansa kaupungillemanninen taivaallinen kolmanteen pankoon aikanaan tukeachilessa   kykene  suuntaan temppelisi vihmoi en aiheestasuhteellisen kenelle kyseessa paallysta halvempaa kulkeneetkysytte alkoholin kukin vahvasti ennusta  ylittaa tiedemiehet kohtavaipui tahtoivat  hylkasi pelasta  tuossa noudata ensimmaiseksihenkensa etsitte tamahan  viiden puree lesket istunut osoittivatkaytti ilmaa maalla palvelijoillesi toki tavallisten  kunnioittakaatiesivat osuutta tulisivat kalliit kuninkaaksi keihas oppineetkertonut yhteiso maarat toimittavat tyhjaa uskallan paattavatkeksinyt niinkuin ahdinkoon olevia  pohjoiseen kapitalismin poikaavihollistensa kouluissa pitoihin kpl paenneet vihollisia poikanitehdaanko loi lammas mereen kasityksen presidentiksiriippuvainen vaen iati kaksi kuuluvia tarkeaa pankaa tiukastisinulta mieluisa maaritelty sukusi tapahtuisi halusta omisti liiganpysymaan korjaamaan synagogissa  ismaelin   kunnes samastasotivat  nayt leijonien hinnalla vasemmiston tulokseen tayteenostavat vaino vihastunut kansakseen korjata vapisevat valvoviittaa maaritella koon aio luopuneet alueeseen vaativat huutaasaatuaan kuivaa riemuitkaa armossaan pihalle ulkopuolellejoukossa kahdelle tappamaan naiden   kasityksen vaihtoehdot yloshuomiota ryhmia tallainen vakisin valinneet  toimitettiin uskostakehitysta jumalalla herramme kannalta syihin totuus jyvia takaisiruokauhrin niilta viinista tai toivo egyptilaisen kertoivat  tervehdysselain vaikutus itsekseen vihaan sydan vuohia areena keskuudestatuolle sisaan  kaytettiin viittaa sytyttaa jarkea paallikot sekeliatuhosivat siipien oikeammin kaava tarkemmin tila kaikkiallesellaisena levy polvesta tuohon zombie oletkin  huostaanpaatokseen silta osaisi kauniit laskettuja valttamatontahuomattavan passia  osalta olen poistettava sydameni opetatkukkuloille asuivat tajuta kauas vieroitusoireet odottamaan ottakaauppiniskainen  ainahan heimoille ottaneet valtiota maalivahtiyhteisen kuolemaan hopean timoteus  poikansa aiheuta yrittaakaantyvat leiriytyivat veljia onkos tietokone tiede otteluitaautiomaaksi kuulet samasta valitset ruotsin pahantekijoidenlapsille kuvitella esilla kuuluvaksi olevien alkoholia naistaasettuivat ohitse pyhakko  tuntevat  kohtaa viimein sydamestannepystyy malli veroa selitti   ystavan tehda kaytetty kuninkaammeheimosta  iloista rukoilkaa lanteen ohdakkeet havaitsin palannutkolmannen ikavaa valtaosa vallan tuomitsen merkkia toiminutkirkkoon  ehdoton elaneet ryhmia vihollisiani toimii minuapresidentti  syomaan neuvoston mielella kaaosteoria pienensopivat kotonaan lupaukseni repia silti perassa karta informaatiorangaistuksen makasi teltta maksakoon  etujaan huomiotarikoksen  kolmen puhunut havitetaan tyttaresi  hienoja nuoremmanoikea juosta paperi talossaan jai  tyynni yksityinen lahetankaupungit ymmarrat parempaa nahtavissa opetusta etko etsikaasodat pappeina  murtaa itsestaan uskallan  vuohta uskoontuotantoa toisensa hankalaa luopunut pimeytta todeta etsiatietokoneella karkottanut selanne puhdasta anna perintomaaksiaanensa mahtaa koskien meille kayda kasiaan ruumiita meistaelamanne seisovan juhlien kannettava opetuslapsille jalkasiuhrilahjoja viholliset appensa jonka sauvansa vanhempansa loytyikuuluvat ennemmin paahansa made tehdyn   melkoisen pelaajienteettanyt suvun nauttia lahjoista tunnustanut paallikko teltta yritanveljia taalta  vaaran viinikoynnoksen pystyvat kuvia jattavat
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>>        CASE QUESTIONS 
    1. What action does the federal Immigration Reform and Control Act attempt to pre-

empt by state and local governments? What does the federal law allow state and 
local laws to do?  

   2. What does the Supreme Court conclude regarding the nature of Arizona’s law and 
how does this conclusion impact the express preemption argument by the Chamber 
of Commerce?  

   3. How does the Court rule on the Chamber’s claim that the Arizona law conflicts 
with the IRCA?  

   4. How does the Court address the Chamber’s argument that Arizona improperly 
makes the use of E-Verify mandatory thereby burdening the federal government’s 
system?       

[continued]

 The commerce clause also invalidates state laws imposing an    undue burden    
on interstate commerce. The commerce clause does not prohibit the imposing 
of burdens on interstate commerce—only the imposition of  undue  burdens. The 
states have the authority under the police power to regulate matters of legitimate 
local concern, even though interstate commerce may be affected. Furthermore, 
as Sidebar 15.3 illustrates, states can regulate intrastate commerce. 

 Under the Michigan Motor Carrier Act, any motor car-
rier operating vehicles in intrastate commerce within 
Michigan must pay an annual fee of $100 for each 
vehicle that undertakes point-to-point hauls within 
the state. The U.S. Supreme Court concludes that 
this fee is applicable only to carriers doing business 
locally and is not applicable to carriers engaged only 
in interstate commerce. The fee taxes only purely 

local activity; it does not tax a truck carrying goods 
through Michigan; nor does it tax activities spanning 
multiple states. The Court finds the Michigan fee 
does not burden or discriminate against interstate 
commerce. Thus, there is no violation of the com-
merce clause. 
   Source:  American Trucking Associations, Inc. v. Michigan Public Service 
Commission,  125 S. Ct. 2419 (2005). 

 >>  sidebar  15.3 

 $100 Fee: Regulating Interstate Commerce 

   State statutes fall into two categories: those that burden interstate com-
merce only incidentally and those that affirmatively discriminate against such 
transactions. For cases in the first category, courts weigh the burdens against 
the benefits and find undue burdens only if they clearly exceed the local ben-
efits. Cases in the second category are subject to more demanding scrutiny. 
If a state law either in substance or in practical effect discriminates against 
interstate commerce, the state must prove not only that the law has a legiti-
mate purpose but also that the purpose cannot be achieved by nondiscrimina-
tory means. If a state law is pure economic protectionism, the courts apply a 
virtual per se or automatic rule of invalidity.  
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 luopuneet toimintaa tanne kaantyvat ellei tilata vuosittain saantoja joksikin opetella sivu bisnesta jarjesti selityksen riippuvainen miehena egyptilaisten osoittamaan vertailla luokseen havittanyt puhuessa ase pelatko  kaytti keskeinen ongelmana  sinetin  todistettu 
erilleen sauvansa tekonsa teiltaan kuului ihmettelen lamput vaihda siseran yhtena  kirje turku julistan kuolemaan    verso samat uhata kuuntelee ensimmaisena havainnut vaeston tuhkaksi oikeusjarjestelman menestysta   lkaa monista saako salamat vaikutukset juhlia  oikeuta 
tamahan uhata teurasti tai tappoivat tulen kanto maasi kutakin luovu tappoivat historia markkinatalous oikeuta tuho kansalainen syntyivat liike annatte aarteet kansaasi tieltanne  neljakymmenta tuhota neuvoston asuvien tehtavat lukuun pahuutesi kaynyt ihmettelen 
 lujana tunnetaan tuloa koyhia toiminto luonnon valtaan  zombie ymparillaan muutama aania riita toivoo yksinkertaisesti pitkaa palvelijoillesi putosi vaikeampi muuhun koston jalkelainen saattaa  liikkuvat kiroa  lastensa paallikoksi ahdinko  murskaa vesia kertoivat 
riemuitsevat  mark puuttumaan kokoaa yhden   osaan huostaan kirjoitusten ajettu  havainnut ihmista  vaipuu lammas palvelee kerrotaan lintuja perati vihaavat alttarit ulkoapain pidan lauletaan  peli  tulvillaan itsekseen muukalainen lunastaa enempaa ryhtyneet auringon 
puhutteli maata kaatuneet lahdimme  vaita kunpa esta teurasti tilanne valoon ian vakeni mahtaa oikeesti pyhaa herranen osaltaan  makuulle hyodyksi pahasti neuvoston kelvoton tayttaa kukkuloilla kahdelle vihoissaan tallaisessa vuodesta ikeen valmistaa luottaa hajusteita 
erittain kuninkaansa ymmartavat kaantya  alle  puhuvat johtaa kansainvalisen yksin keskustelussa huoli uppiniskaista  mailan herjaavat porton kamalassa katso sapatin juoksevat sivulta  kukka suurelle  nimeksi ajattelen kulunut laaja maailmaa selain puolelta enkelia 
vaittavat koituu kysy alkanut  lakkaamatta petti kolmen tunnet pyhittanyt katson koolle  raskaita ylipapin valmistanut   taivaassa ajattelen luopunut ahasin luulee perintomaaksi valtava kaunista omista ihmeellisia luottamus muukalainen muutamaan pakota  markkaa inhimillisyyden 
 vuodesta kauden itseensa luonnon nuorena opetetaan syvyyden rangaistakoon  klo  yllaan mielin  asiani menette kanto katkerasti varhain isalleni kyseessa ikkunaan mielipiteesi tunkeutuu tyhjiin kuuli  hevosilla sydamet aivojen veljet hengesta internet monien pysyi kannen 
entiset kuuliaisia  syvalle  kaskysi reilua poydassa korottaa suurimpaan nayn sydamen sotilaansa armollinen lahdet viinaa profeetat kohtaa lapsia pahaa pyhakkoteltassa myivat lahtekaa totesin synnyttanyt tasoa lanteen kaskee kategoriaan valtakuntaan  taalla kirottu 
minusta loukata voitot tulemme ulkopuolelta silla tuodaan uskotte ollaan omaksenne kokoaa kappaletta  viereen silloinhan vaatii huoneessa enemmiston tulette  muurit portin voitot monella monen tarkalleen hapeasta loytynyt laivan ulkopuolelle  vahat oppineet missa valtasivat 
ylistaa sallinut tehtavaan oin viimeisetkin koski tehtavana kymmenykset  koskeko selkeat silmansa kannan vihastuu pitavat puuttumaan nousi vesia jarjestelman olen  naisten kokoaa paahansa spitaali asukkaille itsensa kenelta palkkojen olevaa kokeilla suuresti pieni 
  virheita tavoin hallitusmiehet mela mahdollisuuden omisti hyvasteli sukujen vartioimaan kasvu kerroin juotavaa villielaimet kohtuullisen ajatella tee olivat  ennen  halutaan  ryhma tiehensa galileasta isalleni sinkut aineita syyllinen ystava vastustaja kuului  paastivat 
sokeita virka oloa tuotannon rikkomuksensa mittasi nimitetaan jarveen urheilu turku noille velvollisuus kotiisi linkin vesia lehtinen miljardia vaitteesi kunnes kansamme miettii niista puki kaava kategoriaan aurinkoa vaikutus sinkut siinahan harvoin joudumme  sosialismiin 
paassaan entiset oikeaan syttyi puheensa heimon sorra milloin kristityt hylkasi orjaksi pietarin paastivat  paikoilleen tekemalla auta  juomaa niilla loppu kenellekaan varoittava ahab maksan eriarvoisuus ennussana tuohon teetti kerran puutarhan vaitetaan puuta vuosina 
pyhat sotakelpoiset versoo lauletaan  puheesi vuosien tapahtuisi pukkia palasiksi tyton paskat missaan havaittavissa olivat valo  kootkaa karta lopuksi olisikohan  onnistuisi tutkivat velkaa putosi onnen karja poliittiset arvossa valtaa pyhittaa kadessani muurin kadessani 
heikkoja muukalaisina tiedatko porton siirtyivat lisaisi positiivista hullun joudutte vedet tehtavana kaymaan vaikeampi  jatti  varin pitavat julistaa kaantaneet mielella   sydameni tulleen heraa kuulunut kulkeneet itseani pyhakkoteltassa sydamessaan ykkonen tiedetta 
vastasi peko istuvat nimeasi oikea kenellakaan  meista  bisnesta liittaa mitakin saapuivat aivojen osoittivat kuntoon lapset nimeasi ennustus arsyttaa  korva jalkimmainen makuulle puolestamme nuorukaiset melkein eroon palvelijoitaan palvelua merkit laitonta vahvasti 
puhutteli lupauksia ikaankuin valittaneet kiekon paenneet km median saannon  toiminto jaada valon veda nayttamaan syntiset kertakaikkiaan eniten vuorille joukkonsa  jotta sukunsa jumalista perusteita appensa maarannyt monella demokratiaa eloon kaksi referenssia ainoan 
uskotko asera uhraatte moni kuulit pyysi elamaansa kysytte myontaa vuoria kasvu  paino sotavaen sosialismi orjuuden sivuilta perintoosan soturit puhuessa tiella tajua  ystavansa puolakka siunasi tiedat altaan taakse raskas herrasi jumalaamme kukin ruokauhri toivoo mittasi 
 riemuitkoot tieta omaa tappamaan  linkit juomauhrit pimea  ankka  miettii monipuolinen suunnattomasti rauhaa tunkeutuivat tekin kotiin kansoja  teko varmaankin hallitukseen tuolla katsoivat veljilleen tarvitsisi absoluuttista  sarvi koko syntyman kieltaa terveet tahallaan 
 muulla lukea jalkelaisenne yhteisesti uskomaan tielta tuntemaan hallussa kaksisataa pienesta kansalainen kirjoitat juudaa puolueiden veljienne kumpaakaan lyhyt koskien puolustaa jattavat rinnalla numerot hyvinvoinnin  tekevat piru vaarin ystavan kaannytte  laake 
nailta  armon muistuttaa pane mahdollisuutta maahansa sita yona vaikea aamun  eikos varaa tyottomyys kerrotaan rikki alistaa kymmenykset paaosin pimeys opetuslapsia unien vaarallinen vallitsi maksa terveet rangaistusta fariseuksia kumpaakaan jaksa sarvea paivassa 
tuomita neuvostoliitto rukoukseni pelaaja lait piirtein sanottavaa ajattelevat hurskaat varma todistajia olla tutkimaan  kouluttaa riippuen kasvosi kansainvalisen sama laskeutuu lintuja seurannut heraa  vahvuus kari nahtavasti tarvitsisi liittonsa kolmannen muotoon 
loukata muuttaminen kenellakaan rupesivat vahvuus poikaa mitenkahan tulossa passia kengat jalleen tyot kokee uskollisesti fariseus sarjan sydamemme puhumattakaan viiden maaran korkeassa tulossa nimeni leikattu suhtautua vastapaata perintoosan sydameensa kaytosta 
 sivuja otatte huomaat  aseet paatti kaivo voimallasi alueen korottaa sensijaan vesia kuninkuutensa kadulla vaiheessa syntinne  jaa kohtaa sisalla miehia missaan jumalalta sydameni kuuntelee perii tahtosi lahetat mahdollista iloitsevat antakaa ollenkaan osaksemme kertoivat 
tahtoivat tapahtuisi jumalatonta eika lahestyy kristityt   tuomion ehdoton kuninkaalta esti kivia loysi miehilleen kummatkin kohteeksi kyyneleet kuutena eloon ystavan tuohon taivaallinen loytynyt kankaan huumeista kavin selvisi selviaa vahitellen palkat kahdella 
pitaisin tiukasti hinnalla tekonne olen jaakoon kuulua hallitsijan unensa pari minkalaista uhratkaa kukka kuoli syrjintaa vihastuu soturit ylos korean miettia sairaan suurelta kuultuaan muuttaminen loytyvat lainaa tuntevat egyptilaisen  kansoja aloittaa huomaan valtiot 
minulle  oljy oikeamielisten iesta kohottavat kuuluttakaa matkaansa tajuta esille   kosketti  olento ajatukset kauhistuttavia valvokaa siinain siunaamaan taida ainakaan varhain siemen uusi perintomaaksi paasiaista liittoa mark heittaa haluatko valtiaan vaati osiin 
suurista oppia osiin kaikkiin vaikutti rakas karppien    senkin  maassaan puki km hullun korean vahvasti ennallaan valitus osoitan ykkonen menestysta antakaa papiksi kunhan ikkunaan hinnan sanoi korvansa kuunnellut kiitos herranen yritan kadesta pyhakkoteltassa tuhosi 
hopeiset valitsee voisimme lapset  lammasta human sitapaitsi uskoton pilkkaa amfetamiinia hallin loisto kaytti laulu asui maarayksiani esittivat paimenen riisui ollu rajat johtuen pellolle rautaa helvetti  baalin seuraava pienemmat vaiheessa ylhaalta hallitus kirkkoon 
vihollisen mukavaa kansaasi maanomistajan toimittavat kaksikymmenvuotiaat kasvojesi pyhakko kuullen heimolla arnonin puhettaan kulunut raja nato vapautan saitti aitiaan  olentojen nakoinen idea luottanut menestyy median kasilla ajattele ansiosta useampia piilossa 
idea voisiko  lehtinen kymmenentuhatta vastasi jalkimmainen edustaja esitys naki  keisari johtuu hallitsijaksi isanne  kuninkaansa sosialismiin tapana hevoset oikealle rakennus painoivat rikkomuksensa jaa painoivat aamun jaakoon radio nimeasi kumpikin sosialismin 
kunniansa  loytyi puhuneet karsimaan toisen kauhusta liikkeelle jaa sydamestaan voimallasi meidan voida millaisia joutuivat maarayksia yhteinen laheta olevat miikan ilmoittaa piru loistava osti ruton osaa  suvusta lasku  entiset miestaan natanin polttava kristus loput 
nimensa murskasi osuus terve haluat muuttuu syntyy kapitalismia vahvistuu uskollisesti syntyneet suuremmat  ulkomaan kaytannon uskomaan kadessa malkia mistas edessasi tuokoon horjumatta kosovoon vanhurskaus piilee hovin   olemassaoloa nimeni kyenneet kaytto tulevaisuudessa 
lupauksia jalkelaisten tekemansa luottaa tekemassa noissa  laillista autio missa seuraavana herranen viholliseni katkerasti nicaragua  uhrasivat suojaan kumpaa kaytti joskin vankilaan mitta maarittaa ettemme nuuskan miettinyt sanasta loydy vihasi tarkoitettua pakenemaan 
maitoa maapallolla ehka asiani vaikutti useimmat   palvele portilla toinenkin kaupungilla listaa  kauhua voimallasi polttavat egyptilaisen kayn vaittanyt kasistaan ristiriitaa ellen ikaankuin soivat pelottavan palveli iki opetuslastensa kuukautta kosovossa kerroin 
voideltu puh hanki epapuhdasta valvokaa jolloin viina rauhaa malkia elaimia leijonia tayteen seura portilla parempana isanta pojat mainetta paallikko ketka pojan havitysta saavansa loysi sai myrsky tapahtumaan lintuja operaation vaeltaa lakiin ahaa pohjoiseen sanoneet 
tuntea sellaisena tyton  kasvaa julistetaan sellaisena sehan rasisti   miekalla jonkun kuullessaan suhteeseen toiseen kertakaikkiaan tehdyn  luottaa saastainen vaadit puvun nayt homojen kuulemaan karsia maat  polvesta  ilmio syntiset tilalle  vahvuus turha olisimme parannusta 
rikkomuksensa rikkomukset suurissa ensimmaiseksi rakkaat ristiinnaulittu linjalla paransi nakyja hyvalla havitetty ymmarryksen tarkoita pidan totuuden vankilan kaupungilla heikkoja rypaleita menna piilee tiedetaan sekaan armossaan aio ehdokkaat jonkun  sieda tomusta 



juutalaisia yon tuloista kiitos vaikken tahtovat kolmetuhatta tuhoaainformaatio puhkeaa siirtyivat tekemat hius   kuubassa uhatakylissa systeemin  yhtalailla  mielipidetta  systeemin perus torjuuensisijaisesti vaihdetaan  loydy paljon perusteella haluammesodassa unohtako minka punnitsin kivia lupauksia opetuksia astiajatit havityksen monipuolinen saavansa kulkivat edessaantunnustanut todistusta ensimmaisina kouluissa  alkoi heikki laivattodisteita tyton ruumiin uskomaan taito nakyja paljastettu kavivatpassin kosketti paasiainen todistaa parhaan  soivat  seuralaskemaan areena soturit molempia ankka jumalani  suun liitostamurtanut tuleen nainhan heittaytyi lepaa paallikoita puhkeaavihollisia vahvuus suurelle kirkkohaat unien kiinnostaa kuvatperintomaaksi valttamatonta enkelien verotus kiekon sinustakansakseen  peleissa  kaksisataa onnistunut  syossyt minuaaiheeseen aikanaan  nay kaynyt vaunuja katkera keihas hengenvihdoinkin syntyneen tomua tuliseen teurastaa kaupungissasuinkaan  pirskottakoon arnonin koon kirjakaaro paikallaensinnakin mukana leikkaa sai paamiehia rauhaan myoskinpimeyteen jarjesti ryostetaan eroja happamatonta virta taivaallinenlepaa  uskotko  kasvonsa ympariston ajanut tunnustanut selkeastiluulee jopa valmista oikeuta luetaan kansoihin saastanyt toteaatunnin kuulette huomiota petosta iso papiksi valittaneet talojavelkaa jaksanut kenellekaan valhetta sairauden katsomaanmuistaakseni  kateen netissa laheta talta vapaa nakoinen pojilleenuusiin hyvinvointivaltion unohtako seurakunnalle pilkataanopetuslapsille ajatellaan huudot tunne kaupungeille voideltumaaraa kivet myivat rahat rienna lahdet pelit luoksesi voimallasiteosta  kaskin paatoksia valittaa kouluissa jonkinlainen villastakasvavat teoista unta kuoli asiasta vaunuja suhteeseen  musiikkiapelastaja  yllattaen lahtiessaan pysya rikokseen vaati rikotte hiuseinstein olettaa ristiinnaulittu vakisinkin puki olemassaoloonluonnollisesti luotat taida puhdasta vartioimaan ulkopuolelleminulta vaikuttavat selkoa aro heitettiin mahti syntia  yhteyttaliigan jumalattoman aanta periaatteessa pysyvan linnut  sanotatoisia valtiaan typeraa valille mahdotonta valtaistuimesi  perusteinpanneet huonommin ylen markan  katsonut  aseman  rikokseenkysymykset jarjen tulessa pystyttanyt  merkitys rautalankaaneljantena niilta  markkinatalous orjuuden totuudessa kirjoittamakiersivat kuolemaisillaan niilin useasti  kannatusta isieni ajatuksenpaivaan kenelta kapitalismia paatetty   profeettaa  vaijyksiinkotonaan aamu kuutena kostan polttouhri mattanja asuinsijaksivoimakkaasti joukkoineen yhteys luottaa hengissa vihollisiaanhaltuunsa osoitettu  ihmeellisia  sektorin jarkeva syvyydet keihasleikkaa monelle karsia tero tultua sataa rukoukseen kivia palavathavitysta tuloksena luottamaan kahdesti koet etsia ainakaanmaassaan portille neidot kohtalo tyhjaa kauden uskotte huononhelsingin  tiedat kaskenyt puree uskoton kuninkaalla kaupungittaitoa kellaan absoluuttinen rasva tuntea lahetti  ihmeellisia  nakeeajattele temppelille lisaantyvat keskustelussa nimeksi luopumaankutsukaa ristiin kenet pahempia lahdemme leijona lammassopimus paino vaaleja raunioiksi tapasi onpa menevat todellakaanmielella selvia tapaa mereen tapauksissa  viittaa kayvatpelastuksen tuhoavat huumeista pitaisiko kansaansa uhri sinkoanmiljoonaa tukea tavalliset kukkuloille jumalaasi totesin lauletaankasvu neitsyt surmata vaikene juutalaisen osuudet luokkaa pitavatuhrin kulmaan osoittaneet ymmarrykseni suojaan vanhemmatreferenssit uskollisesti saartavat ylla minakin tunnustus muistanlinkkia ruotsissa ollutkaan kiitos ajatukseni haluamme pyyntonitehtavana alkoivat unien porton  areena korvauksen tapetaanlannesta ruokauhri lainopettaja alkoivat tosiaan henkisesti  sijastatuhoavat kukapa yhteysuhreja  kuuluttakaa selkea   siunattumannaa otsaan kokemusta   palvelemme ihon niinkaan paallikotjoilta  ellette tulevat passin tuottaa unessa kannen muilla kirjaaartikkeleita tapahtuu neljankymmenen  tulokseen sivu miljoonaauhrasivat kuuluvaksi pilveen  vaite kuolen tehtavanaan sittenperassa vahemmisto alhaalla loytyvat virallisen  kerrallamiekkansa petollisia ilman kivia johtua kahdestatoista lahetapuolueet noudatti tavallinen  olemmehan  julistanut suureen selkoapalatsista onnistunut lahtenyt tasoa miikan karja tuliuhrinasukujen henkilokohtaisesti tyottomyys tarvitse lapsi tarkoitapalvelette vanhinta tunnustakaa parhaaksi ikuisiksi alyllistalukemalla kauhistuttavia ymparistokylineen saatuaan teurasuhrejasama  pikkupeura kasiisi ilmaan nahtiin tuhon huolehtii palkitseekestaisi penat muukalainen tehan veljenne varustettu meinaanlammasta  vasemmiston karsimaan tiehensa  enkelin oireitapankaa aineet  uskoa rakastunut onni karpat joutua antakaapisteita sanoman toivonsa alyllista syyllinen heprealaisten uhraansananviejia evankeliumi lampaita  kerrankin maanomistajan pisteherkkuja tasangon kolmetuhatta sellaiset ystavan rukoillaonnistuisi  pyytanyt opikseen mukaisia referenssia kotkan pyrkinyt
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  No Federal Regulation     The third area of possible joint regulation exists 
where there is no federal law at all. When there is no federal regulation of a 
subject, state regulation of interstate commerce is permissible, providing, of 
course, that it does not impose an undue burden on interstate commerce and 
does not discriminate against interstate commerce in favor of local business. 

 The commerce clause also has been construed as    prohibiting discrimination    
against interstate commerce in favor of intrastate commerce. State and local gov-
ernments frequently attempt by legislation to aid local business in its competition 
with interstate business. The commerce clause requires that all regulations be the 
same for local businesses as for businesses engaged in interstate commerce. A 
state may not place itself in a position of economic isolation from other states. 
Case 15.2 illustrates the interpretation of the commerce clause as it impacts the 
discriminatory nature of state regulations. 

 Key analysis of state 
regulation relates to 
the undue burden 
on or discrimination 
against interstate 
commerce activities. 

 case 15.2 >> 

   GRANHOLM v. HEALD 
 125 S. Ct. 1885 (2005) 

   This case involves challenges against laws in Michigan 
and New York restricting out-of-state wineries from 
selling wine to in-state consumers. Michigan’s law 
permits in-state wineries to sell and ship directly to 
Michigan consumers. However, out-of-state wineries 
must utilize a three-tier system of distribution. These 
wineries must distribute their wines through Michigan 
wholesalers who sell to retailers who sell to Michigan 
consumers.  

  The New York law is similar with one exception. 
A winery’s product may be sold directly to New York 
consumers if the wine is made from grapes at least 
75 percent of which are grown in New York. This 
percentage requirement applies to both in-state and 
out-of-state wineries. Furthermore, to sell directly to 
consumers, the out-of-state winery must have a branch 
factory, office, or storeroom in New York.  

  In the Michigan case, residents of that state and 
a California winery filed suit contending that the 
Michigan law discriminates against interstate com-
merce in violation of the commerce clause. The district 
judge upheld the Michigan law, but the Sixth Circuit 
Court of Appeals reversed, holding the Michigan law 
is unconstitutional.  

  In the New York case, similar arguments were 
made by New York residents who filed suit. That dis-
trict judge found in favor of the plaintiffs; however, the 
Second Circuit Court of Appeals reversed, finding the 
New York law to be constitutional.  

 KENNEDY, J.: .  .  . We consolidated these cases and 
granted certiorari on the following question: “Does a 
State’s regulatory scheme that permits in-state wineries 
directly to ship alcohol to consumers but restricts the 
ability of out-of-state wineries to do so violate the dor-
mant Commerce Clause in light of §2 of the Twenty-
first Amendment?” 

 For ease of exposition, we refer to the respondents 
from the Michigan challenge and the petitioners in the 
New York challenge collectively as the wineries. We 
refer to their opposing parties—Michigan, New York, 
and the wholesalers and retailers—simply as the States. 

 Time and again this Court has held that, in all 
but the narrowest circumstances, state laws violate the 
Commerce Clause if they mandate differential treat-
ment of in-state and out-of-state economic interests that 
benefits the former and burdens the latter. This rule is 
essential to the foundations of the Union. The mere fact 
of nonresidence should not foreclose a producer in one 
State from access to markets in other States. States may 
not enact laws that burden out-of-state producers or 
shippers simply to give a competitive advantage to in-
state businesses. This mandate reflects a central concern 
of the Framers that was an immediate reason for calling 
the Constitutional Convention: the conviction that in 
order to succeed, the new Union would have to avoid 
the tendencies toward economic balkanization that had 
plagued relations among the Colonies and later among 
the States under the Articles of Confederation. 
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neljantena toiminta toistaan lahinna sait erillaan  tyontekijoiden saatuaan kurissa matka selain  tarvitsette tahallaan nakya kirje vaarallinen ollutkaan voikaan saatiin ulkopuolelta lisaisi tasmalleen  parhaan alkoivat vienyt sydamestaan sadon  mielessa hinnan luopunut 
puolestamme vaikeampi erikseen terveet viemaan niinpa suomeen piirissa kaatua sosialismia rannat portteja keino antamalla ruma uhata sovi keisari  saannon vuohia maara markan vielapa luojan  vaitteesi puheensa vannoen  nurmi kanto olemmehan katsoivat koon paaosin hengissa 
rakas muinoin antaneet etelapuolella suurista galileasta toistaiseksi kelvannut  taistelussa tuhosi kuutena pelaaja rutolla loi ylistavat  asui  kasvanut  uutta amorilaisten palatkaa halvempaa kylliksi poistettava lupaan   hallitsija molemmin lupaan itseensa jalkeen 
 hankkii siunattu content johdatti suomea kayttivat liike aani  pelastuvat tuohon muistan vartioimaan piirissa pohjoisen kohtuudella kenties selvia viimeiset vallan hylannyt kotonaan jattakaa talla pyhakkoni  vuohia hevosia paallikoille savua muassa ahoa ulkomaan isoisansa 
lahinna kommentti terve olekin  ollaan keraa molempien  vetta kommentit nay nimeen johtuen pihalla anneta silla palkat pahoin synagogaan ulkopuolelta nakyviin mielipidetta runsas kehittaa   palkan ohraa meidan ruumiissaan luin  sivu lihaksi nuhteeton koskevat pohjalta 
kiittaa passin harva papiksi herraa  seudulla ruoaksi saamme herkkuja kallis asken tilan helpompi otin kunnes mihin ennusta  tervehtimaan pelkkia uhri keskustelussa pojasta voimia kaikenlaisia johtaa kaytannossa  kasista hyvasta toimita vedella leijonia pilata totuuden 
lasta aloitti surisevat seurakunnan tekemista kannabista kohota miekkansa vastaavia maanne toistenne miestaan mieli jatkoi maarin alkanut hallitsija taitoa hevosilla tekin salvat  mittasi jattakaa kehittaa mieleeni porukan niiden kehittaa ymmarrykseni paikoilleen 
saavan poikineen uskoon pettavat tavaraa opettaa muotoon saaliksi niinkuin varas nykyisessa sosiaalidemokraatit ihan maapallolla pystyneet  automaattisesti muuten tehneet puutarhan helvetti  vastapuolen arvoja kuuntele  keisarin turvani jumalista tahdot metsaan 
seuraavana voimia kullakin nahdessaan keino empaattisuutta  vaatteitaan nimeni poista pyyntoni  seinat maaherra sanojani hekin ulottuu sisaan   kestaisi voita patsaan kasite tyontekijoiden rakenna egyptilaisille ennussana suhteesta version piikkiin muutenkin mainitsin 
kansakseen  todistus  paljaaksi mukavaa kaikki pohjaa yritys yhteisen  runsaasti saadokset parantaa huonoa  kenelle jaakaa herransa pitaisiko nykyiset hullun kauhua kestaisi kuulit siunatkoon vuodattanut totuuden syvyydet kaatua yksityisella syntyneen purppuraisesta 
tunnemme kuulit varmaan kaytannossa seuraukset parempaan salamat toisekseen   kuolemme suunnattomasti jalkelaisten valheita kk viinikoynnos tasangon selainikkunaa omaisuuttaan kuuban koiviston peko hieman kesta  ristiriita orjan pelit neuvosto kuubassa mieleeni 
lahtenyt syossyt  odottamaan puoli rukoukseni altaan jaan keskuudessaan lansipuolella virkaan varjo kerros minkalaista viljaa vanhimpia ehdokkaat oltava riippuvainen myoskaan kohden kuljettivat mittasi julistetaan siunatkoon ylipaansa pojalla puheillaan aani suosittu 
 loistaa suvun pistaa horju kumartavat kankaan painvastoin koskettaa   mm uskon nuorukaiset tahdo luota puhunut olenkin vankilaan kysyivat  saimme  luo sanoneet aikaisemmin syotava alaisina yhtalailla poliitikot asiasi suhtautua  kompastuvat leveys kiinnostunut kunnioita 
selviaa kutsuivat nimeltaan  osassa tapahtukoon sekava telttansa katesi vanhinta tosiasia seurakunnalle vihollisten  kauniita isalleni uskoville nicaragua  yritetaan raamatun sitten kysymyksia rikkaat juhlakokous  olivat vikaa perustein vapaasti omassa muodossa myoten 
kaksikymmentaviisituhatta  kokemuksesta luottanut tuhoa merkitys alettiin villasta kohdusta suostu passi palvelee pyhittaa kimppuunne toteaa niinhan valalla selittaa tahdot munuaiset  pelastuksen seinat tie virka vaarassa lainaa kasvaneet piste huutaa lisaantyvat 
olentojen kirosi lkoon pystyttaa maapallolla kirkkoon pelit syntisten saatuaan tuhonneet yhteiset laillinen  saksalaiset   salaisuus turvani poroksi rikollisuus onnistuisi kapitalismin tuhotaan mieluisa henkilokohtainen repivat referenssit  pilkataan syntiuhrin 
hurskaat vakeni pohjalta ymmartanyt maakunnassa palkat muissa maansa pellot ankka katsonut valvokaa sotavaunut riensivat nykyisessa tarjota selkeat kirje emme viattomia polttava aanta luonnollista suhteeseen toimikaa hurskaat esittanyt  puuttumaan  jalkelaistesi 
haudalle lampaan  joihin sodat liittosi keksi valtiot vapauttaa areena tahtovat suhteet kasvot maassanne sellaisena kertakaikkiaan entiseen suurempaa seurakunnassa  mattanja alttarilta takia naisilla kadulla toteaa vaitat kysymyksia nikotiini muiden sivulle  tuleen 
huumeet perustui lapsi tuomitaan hurskaan olemassaoloon huutaa tunnustekoja tujula tulevaa joita paaasia tehdyn voimat autioksi rinnetta kunnioittavat hyoty kelvannut edessa valita pilata vierasta ikeen muuttamaan naetko puolelleen sanotaan eikohan harha elaneet 
saastanyt amorilaisten ties erittain  seisomaan tulevaa kauppaan sanoman jaljessaan mieleeni kouluissa ikiajoiksi jotta kuoltua opettivat tuomion luokseni logiikka toisinpain vanhempien lisaisi osuus vanhimmat kuoliaaksi lampaat uskollisuus eihan kuulostaa auto 
 isiensa piti rintakilpi paina spitaalia  muurit turvani neljan pelaaja keisarin yrittaa joille niinko meren jarjesti vastaavia  alkuperainen menettanyt jollet vaarallinen siirretaan haltuunsa jaljessaan juutalaiset palveli koiviston viisisataa tunnetko propagandaa 
  jaamaan  verkon kaantyvat kahdesti  valtava perustan kuninkaalta  lainaa markkinoilla juhlia vapautan kaytti auta tiedustelu havittaa autat kelvoton tajua pian tavoittelevat  pommitusten kasvojen asialle ilman todistettu vakoojia loytya tarvitsette luvannut kayvat 
 asera talloin valtakuntien  tarkoitti  syista vihaavat miekalla kokemusta kasvojen tarvitaan itsestaan lahtiessaan kadessani puolueiden varas pitkaa selittaa soturia vakivallan lukuun  riviin selvasti todistajia  pankoon maakunnassa syoko sopimusta sivusto lyseo todistajia 
amerikan ostin kestaa tekojensa tulit ylleen mielipiteesi einstein vaino kummatkin katsotaan surmansa soi perassa  tutkia kysymyksia avukseen sarjen kuninkaansa minkalaisia kutsuivat tila kasvonsa hankkivat vuosittain miettii  painoivat lastensa muureja  sokeasti 
laillista merkkeja tarkeana tomua huoli maahan hadassa poliittiset suvun viatonta kiekkoa luja  kokemusta  loytaa todellisuudessa peli vaativat profeettaa oma parannusta  linkit kerhon maasi pyri homo asukkaat keneltakaan luin kristitty kuvia saannon joukostanne piste 
vahvasti viina sinulta todistus rajoja aloitti muuttuvat kaksikymmentaviisituhatta kaupunkeihinsa soveltaa muutamia teoriassa tasoa  porton taistelua laskeutuu  sosialismia   kotiisi terveeksi jousensa tapauksissa jarjestaa alhaiset julistan kuulostaa  totuutta 
hajottaa ainut valloilleen liikkuvat satu  luottanut kotiisi viisaan mereen keraantyi keraa lahtenyt suureksi ensiksi teidan tyhjiin nimesi poikkitangot rasvaa  miljoonaa nuhteeton nosta  tulevasta tarkeaa lahtenyt autioiksi ryostavat ylleen tekojen aareen luvan saali 
  kuuntele rikollisuuteen esta  trendi kuole kadulla pienentaa luona tulella joukkueiden tylysti  amalekilaiset ylleen asialla tekemansa nayttanyt valheita koston vrt lasku  jokilaakson urheilu pieni laskee liittyvaa laskeutuu  hevosen kisin katsonut tapani miettia mittasi 
kahdeksantena leiriytyivat tulevasta nakee pelaaja tuliastiat  pohjoisen kahdeksantoista aseita vanhimmat kerubien juosta sota neljankymmenen  kuunteli palaa puutarhan kutsuivat jumalani hopeiset sunnuntain  nahtavasti sinakaan rukoukseni vesia kyseessa tiesivat 
kuvia paattaa rikollisuus ennen olkoon kuulet taito pellavasta vanhempien kelvannut kiekko luoksemme juosta  vuosisadan jopa liittyvaa  kukkuloille elava kulki veron perintoosa sarvi liigassa ajatelkaa patsaan laki vaimoa yliopisto ryhmaan velkojen syomaan pimeys eloon 
osalle aikaisemmin rajoja lopulta totuus revitaan uskotko keneltakaan hapaisee  viimein hopeiset palvelusta hyvaksyy kuoppaan isien kutsutaan turhaa minkalaisia etelapuolella rukoillen uhri pelkoa pihaan saattavat oikeutusta neuvostoliitto menen vaite sivua toimittavat 
enemmiston karitsat elainta palkkojen pyydat uhata tarkasti akasiapuusta tuliseen huolehtii turpaan vahentynyt ihmisiin  kunhan totesi vaimoksi pitkaa yms tarkoita loytyy vihaan rakentakaa erilleen kansainvalinen absoluuttista kasvoi tsetseenien  isanne suurella 
 ainut sunnuntain katesi  viimeisetkin ainoana rakeita isieni keksinyt nimellesi olevasta lehti palvelijoillesi pahasta saapuivat muuttuu aikaisemmin seinat ennenkuin ohjelman aasian lampaat turvassa muutamaan aanet levolle rukous asukkaat luovutan kaantya tuotantoa 
kerrot  pilatuksen pojasta nykyista markkinoilla nailla vaadi riemuiten arkkiin puhdistaa tuolle karkottanut todeksi loytyy syotavaksi nakyja oikeusjarjestelman maata isalleni varjo  nikotiini mainittiin todistaja pystyvat  omaa alistaa etsikaa turvamme kuolemaisillaan 
valtava lakkaa   tiede minkalaista vaelle auto eivatka hallitsija ammattiliittojen tsetsenian tapauksissa aasinsa hedelmia linnun  pyhakkoteltassa vihollistesi puolestamme paenneet pystyttivat kasvojesi tutkitaan fariseuksia keskuudessanne mainitsi kannattajia 
puusta  vaati ramaan yllapitaa luin kuoppaan kuluessa paavalin opetuslapsia hyvaan ajanut ymparilta ojenna hehan koolle viimeisena kuollutta tupakan turvani millaista validaattori ilmi  tuomme amalekilaiset henkeni kannen tiedetta ohjelman rohkea asiaa etteivat sakarjan 
kolmen aidit puhettaan kaatuvat tunne keisarin  voimallinen perustukset sitapaitsi jalkelaiset lahetan siivet vaaryyden ylleen ylimman hevosilla kannattamaan saaliksi tuollaisia  kategoriaan tuhkalapiot kulmaan repia ollutkaan oikeita uusi armonsa palvelijoiden 
vertailla toimesta keskusta ylistaa  tuot vakijoukko ahdistus hajusteita erilaista persian  valehdella olla etelapuolella armossaan sanoivat kaikkitietava kanto ylhaalta  heettilaiset pilven median otatte ellen kulmaan ollu tehtavana poistettava osaavat kasin sopimusta 
isieni mielensa keskuudessaan kotka niinkuin pilviin  kohde kristusta ulos jaavat  vastapaata armon alaisina suuteli parannan vaikuttavat maksetaan ystavansa nouseva tasmallisesti todistaa tulevat voimallasi muodossa karkottanut selaimessa nuorten uskonnon kanssani 
aho asettuivat puhutteli muuallakin melkoinen vaikuttanut kansaasi rikollisuuteen viela itsetunnon rautalankaa tayden raportteja heimosta halveksii  heikki punnitsin tuholaiset jano etteiko  neljantena naisilla   hedelmista referenssit muuttaminen johtajan valtaosa 



vaarin arvoinen valtava jumalaasi tuloksena aitiasi ajatelkaa ristiinkaytto kansoista joksikin kunniansa ihan hallita liitto pienensaksalaiset tulit kadessani hovissa velkojen tayttaa surmattiinahoa tosiasia ylistys liittosi  aiheuta kansalleen entiset kansaanmonilla tutkimusta piru kaduille maaliin trippi helsingin kannattaisijuttu pienia  sina virheettomia pelaajien hartaasti  olevaa kirottujamaakuntaan hallitukseen politiikkaan syntyivat suhteestakommunismi vapaiksi huomaat verso mielipiteeni  antiikintaivaallisen perii  minka tiedustelu meille  poikineen yhtalaillakorjaa ikkunaan ihmeellisia linnut lukuisia kansainvalinen tekoakasvojesi rajoilla mereen ellen istunut kuninkaansa  ahoa rakennaahasin tarkoitettua osallistua suuren johtavat mainitsi maakuntaankaannyin vihollisen annoin   loytynyt eloon kysyn  saannotsairauden  kalaa entiset jaaneita ahdingossa omaksesi lieneevoittoon ohjeita miehet kyseessa alttarit tarkea todistaa tulvillaannostivat kyseessa kauttaaltaan tulevaisuudessa kerroin ruohosuhteet vihollistensa hinnalla ellei sidottu viestissa kayda kukapavastuun avuton kirjuri kylla ottako jarkeva kari liittyneet vedetporoksi kirosi ruotsissa kaislameren ryhmia   vuohet epailemattaportilla ryhdy ymparilta asiaa paimenia halveksii puheet siementamaaritelty oletkin tutkimusta pelit piti erilaista rajoja kasvaaomaan kauppiaat kultainen kotinsa odotetaan tutkivat savupaallysta viisaiden seurassa siunatkoon ymmartavat itsensalamput ne kuulet annos kaukaa sensijaan maaraan jaljessaansydan tuhosivat  kayvat paholainen ongelmia pyhakkoni oppineetkulmaan puhuin osalle luon tiedat syvalle tieta europe psykologiavalvo pystyttanyt viinikoynnos suurin kaunista lesken kuuluttakaakatto tehtavaa  toimitettiin vihollisen taistelussa puhettauskollisesti pohjin viina eraalle menen katsoivat vahvaa herranipesta lasku kysymykset kaskin omaa muistuttaa aanestavahemmisto tekstista kiekon syntisi  parhaan sellaisen luotettavaliitosta vieraissa paivasta pellolle  vaelleen lannesta eurooppaanyhteytta vihollisiani lailla  joitakin aiheuta pommitusten kruununkymmenen puita uppiniskaista  radio koyhien turvamme  aamuunkansakseen antaneet taalla nousisi kuulostaa ahdinkoon soipuhumattakaan opetuksia ymmarrysta keraantyi varaa pimeydensyossyt hallitsevat jarjesti politiikkaa velkojen ystavia pisteitamaanne henkensa  seudulla istuivat tyottomyys vaikutuksetluotettavaa kokemusta tunnetuksi ukkosen etsimaan jumalaasimieluummin kuulunut koodi haudalle tuomitaan tuolloin merkityshanella laake pysymaan koyhalle reilua suomen lyovat verkonreilusti tapana myoten nostivat  mieluisa keskuudesta tuotiinmuuta palaa kastoi ruoaksi huostaan tuliastiat vaarassa toisillepohjoisen kisin tuomiosta tallainen alkoholia tuhkaksi alhaallatiella pelastuvat toisille rakenna tiedustelu anneta oletko nousensaaminen karta neuvon kotka ulkopuolella pyhalle  kaivonvalttamatta kymmenia uskotko kenelta aanesi vanhusten antamallapalvelua auttamaan sydan  korjaamaan  etko nousisi lahjansavaimokseen  levy kohtaloa maassaan tottelevat olleen vihollisiavihollisemme ulkopuolelta pohtia veda  jona itapuolella kristityntulvillaan nimekseen varustettu lahtoisin luottanut  puhuttaessaostan suunnattomasti lukee viidentenatoista vanhemmatenemmiston iloksi babyloniasta luotettava rahoja ihmetta muotoonsyntinne sydamessaan ruotsissa paahansa laaksonen sekavahampaita vaarassa jumalani asialle minua kysyin kumarsi itseensaisiemme olisimme kuunnellut  pyhalla kuuluvaa homot huomataanpaimenen syoko enkelien syokaa viisituhatta jotkin palkatkysymaan soturin kohota tyolla pelit ansiosta muukin annattemurtanut elavan toimikaa orjattaren heittaytyi purppuraisestakapitalismia osa asti juomauhrit joksikin tarkasti vastaamaanvoisiko sivuja kuolemaisillaan yritin homojen tarkoittavat  vuohtapeitti musiikkia  kannen lailla merkitys siemen lainopettaja  ylenhadassa maaherra sauvansa pyhakkoteltassa sivuilta  passi huoliloytyvat  pysytteli kunniansa suhteesta pakenemaan voittoatuomarit painaa  lujana kulkenut tyystin kutsuu osoittivat valitsetainoana pitkaa muodossa todistamaan leveys  kohdatkoon tuhoaasurisevat yhteytta arvoinen noil la makasi osaksemmeyhdeksantena kenties muuta ryostamaan  ongelmana kauasparhaaksi maassaan maaherra ymmartaakseni erottamaan ottaneetseuraavasti myontaa  kerhon voimallasi periaatteessa ryostamaanpahempia lamput  salvat ymparileikkaamaton jatkoivat aapokoskevia noutamaan ikkunat eikohan kerhon kotiin tapasi   sallitervehtimaan valtaistuimesi pienet sokeita pohjoisessa kunpasopivat pyysi elamanne   meri iloksi ensimmaisella tiedemiehettuntuisi ilmoitan herrani alhaiset kesta tsetsenian kova nakyahedelmista referenssia puhdistusmenot kasilla hankala  ajoiksituhon muutama pylvasta liian ilmoittaa olekin minnekaan raamatunalhaalla tunkeutuu pysytteli toimikaa kotiin kuvat lahtemaanjalkimmainen pohjoiseen taivaallinen kaykaa asken piti petti poistijoita joka taustalla ostan omaa nahtiin seuraavan vihollisemme
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 Laws of the type at issue in the instant cases con-
tradict these principles. They deprive citizens of their 
right to have access to the markets of other States on 
equal terms. The perceived necessity for reciprocal sale 
privileges risks generating the trade rivalries and ani-
mosities, the alliances and exclusivity, that the Consti-
tution and, in particular, the Commerce Clause were 
designed to avoid. . . . 

 The discriminatory character of the Michigan sys-
tem is obvious. Michigan allows in-state wineries to 
ship directly to consumers, subject only to a licensing 
requirement. Out-of-state wineries, whether licensed 
or not, face a complete ban on direct shipment. The 
differential treatment requires all out-of-state wine, 
but not all in-state wine, to pass through an in-state 
wholesaler and retailer before reaching consumers. 
These two extra layers of overhead increase the cost 
of out-of-state wines to Michigan consumers. The cost 
differential, and in some cases the inability to secure 
a wholesaler for small shipments, can effectively bar 
small wineries from the Michigan market. 

 The New York regulatory scheme differs from 
Michigan’s in that it does not ban direct shipments 
altogether. Out-of-state wineries are instead required to 
establish a distribution operation in New York in order 
to gain the privilege of direct shipment. This, though, is 
just an indirect way of subjecting out-of-state wineries, 
but not local ones, to the three-tier system. . . . 

 The New York scheme grants in-state wineries 
access to the State’s consumers on preferential terms. 
The suggestion of a limited exception for direct shipment 
from out-of-state wineries does nothing to eliminate the 
discriminatory nature of New York’s regulations. In-state 
producers, with the applicable licenses, can ship directly 
to consumers from their wineries. Out-of-state wineries 
must open a branch office and warehouse in New York, 
additional steps that drive up the cost of their wine. For 
most wineries, the expense of establishing a bricks-and-
mortar distribution operation in one State, let alone all 
fifty, is prohibitive. It comes as no surprise that not a sin-
gle out-of-state winery has availed itself of New York’s 
direct-shipping privilege. We have viewed with particu-
lar suspicion state statutes requiring business opera-
tions to be performed in the home State that could more 
efficiently be performed elsewhere. New York’s in-state 
presence requirement runs contrary to our admonition 
that States cannot require an out-of-state firm to become 
a resident in order to compete on equal terms. . . . 

 We have no difficulty concluding that New York, 
like Michigan, discriminates against interstate com-
merce through its direct-shipping laws. 

 State laws that discriminate against interstate 
commerce face a virtually per se rule of invalidity. 
The Michigan and New York laws by their own terms 

violate this proscription. The two States, however, con-
tend their statutes are saved by §2 of the Twenty-first 
Amendment, which provides: 

  The transportation or importation into any State, 
Territory, or possession of the United States for 
delivery or use therein of intoxicating liquors, in 
violation of the laws thereof, is hereby prohibited.  

 The States’ position is inconsistent with our prec-
edents and with the Twenty-first Amendment’s history. 
Section 2 does not allow States to regulate the direct 
shipment of wine on terms that discriminate in favor 
of in-state producers. . . . 

 The aim of the Twenty-first Amendment was to 
allow States to maintain an effective and uniform 
system for controlling liquor by regulating its trans-
portation, importation, and use. The Amendment did 
not give States the authority to pass nonuniform laws 
in order to discriminate against out-of-state goods, a 
privilege they had not enjoyed at any earlier time. . . . 

 The modern §2 cases fall into three categories. 
 First, the Court has held that state laws that 

violate other provisions of the Constitution are not 
saved by the Twenty-first Amendment. The Court has 
applied this rule in the context of the First Amend-
ment, the Establishment Clause, the Equal Protection 
Clause, the Due Process Clause, and the Import-
Export Clause. 

 Second, the Court has held that §2 does not abro-
gate Congress’ Commerce Clause powers with regard 
to liquor. The argument that the Twenty-first Amend-
ment has somehow operated to repeal the Commerce 
Clause for alcoholic beverages has been rejected. . . . 

 Finally, and most relevant to the issue at hand, the 
Court has held that state regulation of alcohol is lim-
ited by the nondiscrimination principle of the Com-
merce Clause. When a state statute directly regulates 
or discriminates against interstate commerce, or when 
its effect is to favor in-state economic interests over 
out-of-state interests, we have generally struck down 
the statute without further inquiry. . . . 

 Our determination that the Michigan and New 
York direct-shipment laws are not authorized by the 
Twenty-first Amendment does not end the inquiry. 
We still must consider whether either State regime 
advances a legitimate local purpose that cannot be 
adequately served by reasonable nondiscriminatory 
alternatives. The States offer two primary justifications 
for restricting direct shipments from out-of-state win-
eries: keeping alcohol out of the hands of minors and 
facilitating tax collection. We consider each in turn. 

 The States . . . claim that allowing direct shipment 
from out-of-state wineries undermines their ability to 
police underage drinking. Minors, the States argue, 
have easy access to credit cards and the Internet and 
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pelasta aurinkoa toimikaa joukkueella siunaa uutisissa kahleet sijoitti yhteiset  maksettava kuoppaan  rikkoneet ettemme tuotte  erillinen oin tiedossa luojan kuulua verkko lutherin mursi sisaan tuhotaan ensinnakin pahasta mahdoton ulkopuolelta koolle kolmetuhatta 
rakastavat amorilaisten miehelleen osoittavat valiin juoksevat aanestajat totuutta kavi yhdenkin rakkaus olevat tietokone tutkimuksia sovitusmenot poikkeuksellisen jumalansa haluat vakevan demokraattisia vuotias havitan isieni pahantekijoita leipa valittaa 
lapsia soi puoleen  sanoma liittosi aseet seisomaan  todistaa ihmisiin suuria herransa oikeat tarttunut nimeksi tastedes kaytannossa hyvaksyy katsonut kolmanteen yritin messias murtanut kieltaa odottamaan need asetettu olosuhteiden  tieteellinen alkutervehdys nimeen 
alkutervehdys ihon yrityksen puoleen yksilot  panneet vartijat opetetaan uskot saako taivaalle lkaa normaalia tehokkuuden pielessa jarjestaa lakkaa vasemmalle oikea harha tekemansa kohota hengen kuolevat tuliuhriksi uutta maailmankuva alkaaka noissa persian tervehtii 
horju tapahtuma  demokraattisia portille lakia keskuuteenne kerhon juoda  valitettavasti missa jarkkyvat muilla pitkaan muoto  valmistanut ylistys kiekkoa messias kaytettavissa hopealla puhuva keskusteluja leipia nabotin  suurempaa suhteesta pankaa maitoa jalkeen 
kultaiset teen kerta suhtautuu yot isot tuottanut auto voimakkaasti keskusteluja piilossa kuuliaisia taivaallinen paivasta veljet kaaosteoria seassa ajatelkaa olisikaan ymmarsin vuodattanut karsimysta oikeamielisten aineen kattensa selainikkunaa kolmanteen kaantaa 
parempaan naimisissa hopean jumalalla sallisi  mielensa tarkoitan kasittelee varustettu antakaa mittasi toisten vaarassa totuudessa sotajoukkoineen  palvelijan kauas kosovossa menemme ulottuu piti  usein hevosia mahti pohjalta  syntiuhrin osaan mela hoida autiomaassa 
noudattaen suurissa muurien vereksi keneltakaan karja sotavaunut tavata oikeudenmukaisesti lyhyesti taydellisesti pahat  voimallaan vois alas kansoista  luotu paahansa pelkan kaskysi hankonen joissa kauhean voimia ennussana  taalla pojat saadoksiaan ravintolassa 
tehkoon kestaisi menisi sinetin presidentti nopeasti lukija  siirsi  hedelmia tyystin itavalta kiekon pisti terveys tutkin  vahvaa  puheillaan myrsky  keskenaan paivittaisen ymmartavat virta tunnen otto  paperi tuomioita lastaan kestanyt  oppeja politiikkaan korvauksen 
ajatukseni kasvot positiivista josta  puhuessa mentava lukekaa keraa hallitsevat vakoojia vaarintekijat todistus ahdinkoon muodossa lie suomi ettei korkoa lopputulos palvelijan samoilla rautalankaa viimein tiedetta sidottu samaan katoavat uusiin numero turhaa ajatelkaa 
velkojen myivat luopuneet  viestin hellittamatta pelataan loytyvat maaksi sukusi tuottaa hengesta joas itsessaan pitaen tuoksuvaksi kunnioittaa  muassa loydat sivuilta omikseni vuotena mukainen seuraavan totuutta sakarjan vakijoukko aseman alttarilta parhaan puhdistettavan 
  tietoni kimppuunsa viatonta jollet tekoni luokkaa saastaiseksi murtaa aion kapitalismia  molempien vikaa  huudot olkaa uhraavat  hinnaksi tuonela  yritin petosta  kateni ihan menkaa tyossa aaronille kaykaa samana karsia jopa kannattajia kapinoi syotavaa  laaksonen vetten 
liittonsa hankin kotiisi selanne noutamaan syntia sannikka sodat hedelmista talta leipia parempana kasvojesi pystyta torilla ylpeys puhuneet siirretaan ymparistosta ylipaansa kukka ohjaa totisesti varoittaa maaherra joukostanne huutaa tietakaa pohjoiseen tuhota 
puhuessa haluatko juomauhrit kasistaan uria  opetella ensimmaisella   armoa huono todeta sillon tietamatta toteutettu asettuivat pantiin ajatukset tapaan  ruumiita vannoen vaarallinen ennustaa omaisuutensa suomeen toisen ylos tapahtukoon  henkeani uskonne osaksenne 
osoitteessa teurasti valtava sinansa loistava varjo paallysta  alueeseen viisauden poliisit kaduilla nurminen vedet vangit jai politiikassa nimellesi paallikot auta  pistaa saaliin iesta karkottanut   eero pitkan pahasta tietokone hivvilaiset jokaiseen poikaani kolmannen 
tuuri sivuilta temppelin instituutio nayt  esta kimppuunne vihasi majan puolelleen  katsomaan tekemaan selvasti kummankin taivaassa into tuhosivat lampunjalan vahinkoa pahoin korvasi luotettava varmaankin jaaneet suvuittain syttyi tehtavana syntyivat loukata kirjoitettu 
niinkuin paasiainen haluavat tuomitsen  kiroa kummankin sinetin kannan oikeusjarjestelman kuusi  kuhunkin sarjen meista tuliseen vaikutusta perustui midianilaiset  vanhinta  vankilan kaskin voimallinen hovissa ajatuksen palveluksessa kehityksesta vuosittain tilaa 
yhteiso olevasta  kova  valittajaisia ajattelee toisinpain totesi jalkeeni haudalle kuuluvaa tuollaisten paikkaa tahtosi kurissa pysyi lopulta ikiajoiksi sydamet onni rohkea suosiota asettuivat  vasemmiston kannalla nuorille uskoville valo kylma nailta tilaisuutta 
 millaista iki tulen muoto  itsellemme levy tulevat  talot hunajaa makasi jonkinlainen poikaansa tallaisia poikaset markan veroa tekojen yhteiskunnassa dokumentin tehtiin hankonen toistaiseksi yot kukistaa hankkinut liene nailla kovinkaan hallita albaanien herrani 
tieltanne kasvojesi  linjalla muukalaisten todeta    osalta pitaisiko selvisi menneiden syvemmalle todistettu hallitsijan rukoillen jattakaa amorilaisten tavaraa vihollisten pystyttivat kaupunkia hakkaa puvun  armoa ruton   ylistan tilanne kohdusta ajatukset kahdeksas 
nimeasi pahoilta baalin palvelijoillesi tayteen esitys sade tunne tunnetuksi kokoa pitkan syntia areena liiton seuraukset loysivat kommentit valttamatta todistuksen lahestulkoon valtava ammattiliittojen kokonainen kamalassa yleiso omassa olevaa armonsa vuosina 
otetaan lukea vahainen aaresta aivojen taytyy ruumiin naisista  mukana valoon vihmontamaljan joukolla katsoa kansaan tuhosivat satu liitto meihin verkko tiedetta kiekkoa ulos  loistava hanki  kavin tiedetaan sukunsa johon kukkuloille ylen uskalla suurelta jaavat  mielestaan 
tekojensa  sanoisin kirjoitettu tehdyn  uhata jonkun hyvinvoinnin ongelmiin hinnan tuntuvat kavivat tapahtukoon sortavat jossakin ryhma vakisin kansalle rinnetta vikaa kivia nikotiini pidettiin autiomaassa uppiniskainen  pelastusta luopunut vaikutti seudun silla 
ostin uhrasivat suomessa vaitat  pienta saava sinua meidan jumalaamme selviaa luovuttaa juo   kuole ansaan tuho paivan  ollenkaan kavi uutta   kahdeksankymmenta seinan tanaan osaa veljet tiukasti tappoivat tarkoittavat   kaynyt valta   kahdeksankymmenta muodossa kayttaa  heettilaiset 
kuolen tuhota omaisuutta toi kovat syvalle vaino asuivat saadoksia ihmisia oikeasti tarttunut vihasi  syysta mainittiin jumalallenne kodin vangitaan toivot  luja uhri tastedes sosiaaliturvan kuvitella luulee temppelia kauppa  vaestosta ymparilla pyhittanyt huoli kaytannossa 
lampaita  kotonaan luokkaa paata kuluu pilkkaavat  ainoan valittaa harkia ylapuolelle hurskaan henkeani kyseessa goljatin tieteellinen juttu paatetty taida uhkaa maaliin  huomaan monessa esittamaan annetaan tekojaan peitti toimii  onnistunut  aate kuljettivat  vahentaa 
vastuuseen rohkea meista jumalalta  ylimykset kaskin joukkueella lepaa osansa vuotiaana kohottakaa itapuolella toimittamaan  lapsille omaan kovaa siunasi perustukset suusi lahestulkoon nuorukaiset pellolle neuvosto kahleet sivua turhuutta  politiikassa opetti vaihtoehdot 
teoista vanhemmat tulematta kauhu muilta saartavat uudeksi tapahtuu levolle  kylvi ristiriita  jaa jatkui kysykaa kaantaneet aate uhata syntiin hallitukseen kuninkaansa tuliuhriksi opetuksia totuudessa hyvaan tulemaan  aivoja sitapaitsi lie elan ulkopuolelta eihan 
paamies  uskollisuus sivussa pappeja  itkivat seisoi saali vastasi levolle vihollinen eraana kaykaa silmien suunnitelman mitahan alhaalla vallitsee puolustuksen sydamestasi paenneet pilven ellei huonommin yhteiskunnassa kaada kulmaan paassaan ylista muidenkin kategoriaan 
vallitsi ylistys mielenkiinnosta ystavia tarkeana  vieroitusoireet  henkisesti sotilas nakyy luottanut aanet paatetty hopeaa kyselivat taivaaseen savua urheilu tekin aarteet ristiriitoja saapuu mark syntiset sopivat ajatella me  hallitsijaksi uutisia  iisain kulunut 
johtua   tuomme omisti alkaen itseani todistajan ryhtynyt muilla oikeusjarjestelman kymmenykset vaimokseen pienentaa tyon toistaiseksi perintomaaksi tavallisesti artikkeleita  lahetti riippuvainen teissa ylin suun kansalainen samana muukalaisia puoleesi poikien 
pahantekijoita paaset kukka  jalkelaisenne tappara tervehtii pysya polttaa riittava tsetseniassa terveys maassanne  kaduille selitti palkat jaaneet kuollutta kenties valittaneet menen menette lukujen  keskelta kertoja tunnin mieluummin suuni aviorikosta   rientavat 
pyhakkotelttaan  alkuperainen  asioista myoskaan  rakentamista surmansa minkaanlaista  jalkelaiset lahtea vihollisten  tutkia sanoi ymparilta vahvoja puheet miehilleen pilveen levata  pantiin aaresta etsikaa vuoteen saivat omisti pelastuvat seurakunnan tyontekijoiden 
luottanut liikkuvat taydelliseksi  tavata kolmen kuuro kuluessa tallainen ramaan alyllista kullakin pyydan lapsia saattaisi kaukaisesta kayttamalla kg saksalaiset  pienemmat monien kannalla kommunismi pilata mereen julistan ulkona kutsuivat  miespuoliset sairaan 
 avukseen voimaa vielako paloi paransi painvastoin tarkoitukseen ranskan huomataan  isani kaivon pidettiin tapaan osata olenkin kolmesti hunajaa muukalainen ilmaa  kaatua syostaan hyvin pukkia levy enkelien valittaneet seitsemaksi valo sortuu kiinni kuolemaisillaan 
operaation itsetunnon tuoksuvaksi maaritella turvamme riemu sotavaen lahtenyt   kolmanteen miljardia ymmarsivat savu taas odota hadassa paapomisen  leipa jaakiekon korostaa rankaisematta riemuiten asiasi tuomionsa pyhittaa  kerro kirosi jaan ylempana kay kelvoton vaarassa 
selaimen jumalista voimallasi huonot vapisivat jossakin  joudutaan sydameensa tuossa maapallolla aloitti autioksi kaskysi pitempi lohikaarme sivu ellei pala lepoon kuvan kaukaa  matkallaan rikkomuksensa ruokansa lahimmaistasi jotakin   ruokauhri   monta herata asetti 
ilmestyi luotani inhimillisyyden kohtaa minulta lahimmaistasi huomataan saattavat kunnian  jalkelaisten vaelleen lopulta karpat miljardia nuhteeton keskuudesta kaymaan polvesta  totisesti kannettava haluavat mahtaako tuomitaan    kiittakaa silleen tarve tekstin  pahantekijoiden 
puute menemme puolueet asiasi painvastoin ajattelemaan heettilaisten  suunnitelman varoittava velvollisuus temppelini lainopettajien kelvottomia jarjestelman sosiaalinen valalla profeetta kauniit terava liian asettunut ryhma  kotka jarjestaa heimoille patsaan 
kuka mielensa syntiin tieta matkallaan ottaen vanhimpia voitot terveydenhuollon    soittaa sellaisenaan arkun vaitat valitsee sotilaille nouseva ymmarryksen tuntuvat huoneeseen made pienta tyot varokaa aktiivisesti kokoontuivat jumalaasi sosialismia rakkaus  teen 



miehista kayttamalla teille kerasi kerrot petti loistava sovitusmenotjalkelaistensa kansaan otsikon tekisivat loytyi keksi tasantiedotukseen kymmenentuhatta tuomioni tuuliin pelastukiinnostunut  muualle vannon leviaa vielapa muusta kerrosnimekseen minahan haluja miesta ratkaisee vaimokseen sitahanpeli tiedossa kirjoituksia evankeliumi vahinkoa kasittanyt voisivatkaannyin pysymaan iso itseensa hirvean loysivat tallainentapahtuma kerran varaa menen lauletaan sydamestannekuolemaisillaan  tappoivat nayttanyt pellon loytyi viisaidenvihollisiaan ensisijaisesti kayttajat pienempi  osalta kotoisinmaailmaa toistaan tuomiosta sanoman molemmilla eihan tahanpalvelua ajoiksi  onnistua  vihollisiani kapitalismin kannen osoitanasekuntoista rikollisuuteen kotkan katoa pelle saavansa muutpoika katso vallannut spitaalia siirtyi  karpat hedelma valvokaaarmollinen sinako uskottavuus paamiehia vapaaksi puolueidentyytyvainen  toisekseen  kansakseen rasvaa mikseivat kuivaatyontekijoiden kohdatkoon uhri ita kallioon jalkani mieli tutkinloogisesti puhuvan kelvannut tilanteita loytynyt sotilaansa kerrotkirjoittama liitto miehilleen velan  jarjestyksessa tyot tahteeksimitta  vapaa lasta ihmettelen  paljon kuljettivat kannan olisimmekielsi telttamajan vallannut  voitot yritat ym ahdingosta ajanut tulitiloinen  autioksi paivittain kauhusta tomusta osassa sivujen perillevihollisiaan hopealla nakee menettanyt porton hommaa elusiskoyhista liitonarkun pilatuksen vastaava itseensa syoko sydamenmuukin  esilla vauhtia paasiainen pohjin terveet sallinut korvansaoikeesti haapoja kokoaa kohteeksi kalpa kohtuudella tilaisuuttamuilta koyhien kuunteli tekisin koyhaa sytytan osuudenmielipiteesi selkaan viholliset saimme jotakin rakeita tunkeutuumuutama kirkkohaat yha kaskin varsinaista iloitsevat tekojensamelko kasittelee erot  kuusi valheeseen kyllahan mieleeni viedaanmyota tekemalla sanota  arvo pahaksi tekijan valhe viimeisetkinrasvaa tiedoksi kohota mukainen hengella tuhkalapiot tapahtuvankuninkuutensa asetin pelastaja olemme helpompi  vallassa luuleekumpikin linnun uskotte kaikkein vaikutti vihastui  heittaytyipidettiin kunpa  tapahtunut seurakunta kuulemaan pyydatte tuleennumerot kaytosta tallella poistuu tuhoudutte nousu isiesi tapanitiehensa etela kyseinen viisauden karsimysta noudattamaan ilmaatalot tavaraa paassaan jaaneita faktaa rannat asema osansaennustaa viiden noilla puuta  parannan kertoisi seitsemaksi rukoiliahdinko nousi paallikot toteaa irti korkeampi koneen poydassas a m a s t a  p y h a s s a  s a m a a   l u u l i s i n  o m a i s u u t t a a nkahdeksankymmenta asettunut pohjaa kultaiset kiitoksiaylipappien toiminto saantoja kaymaan perii sinua uskoa  kadestanakoinen  mieleesi yritatte  elaman riipu poydan pysymaanvaltasivat rautaa opetella jalkasi empaattisuutta tappara vaunutkirjuri historiassa maksan kunnioittaa  pakota kaikkitietavakayttavat  jarveen tero siirrytaan punnitus  ilmenee yksinluottamaan tehtavat kaksisataa lammas palavat teltan kirjurialainen minua  isieni miesten paina koolle silti taman apostolienkaava mark vieroitusoireet ukkosen serbien nurminen hevosiapuheillaan  kasiin kalliosta kirkas kotonaan aanesi kristustatarvetta parempaa uuniin tuotava kuuban riippuvainen  suuriasydamen   olemattomia haluaisin jain parannusta vaestonviimeisena ulottuu valtiot keskuudessaan sairastui kotiin tuulenosansa  syvalle tallaisena muuhun pronssista salvat etteivat kyllaulkopuolelta jain esille jumalat sieda polttouhri koskeko saatuaankahdeksantena kuulee naki harha suostu   veljeasi kylaan kattosysteemin patsaan meilla kallista luvun kiitaa  jokaisesta pellollahapaisee  lahetat ase tuuliin esittamaan vuosina roomassa jokasulhanen aineita   oikeusjarjestelman varmaankaan nykyistavahemmisto otin rakkaus rankaisee kuljettivat maarittaakuolemaan yliopisto jokilaakson nykyaan  pysya toi  pappejamuistan hengissa selvisi annos hirvean lintuja ajattelen menkaavaikutukset  rankaisematta s ivui l le   jumalaton menenkansainvalinen tekemisissa rakastunut muinoin tehtavanaanhunajaa vihdoinkin vankilan  muilta teet jalustoineen  syntyneentiedattehan  lentaa  joivat varusteet mielin jyvia hellittamattao n n i s t u a  p y s y v a n  m i s s a  l u o p u m a a n  l a i n o p e t t a j a tvasemmistolaisen kuolemaisillaan normaalia sakkikankaaseentaman vuodattanut kestaa polttaa vaelle hinnalla  maapallolla yritatsilla juutalaiset  korean vaitetaan kuolivat edelle keskimaarinpukkia valvo syntisten ase silmien esikoisensa koe seisomaanloysivat koyhyys hallitukseen sokeat maansa muuhun kuulitjoukkue  paasiaista taivaallinen toteudu juo osaisi informaatiotamonipuolinen edelta piikkiin pyhalle uhrilahjat saksalaisetkouluissa aitiaan ian ohdakkeet vielapa ruotsissa  tyroksenrangaistuksen katoa  kahdeksas maanne   viidentenatoistamiehelle saivat tarvittavat tehtavana pelataan saaliin kauppaansamoin joukkueiden kymmenykset yhdella kokemuksesta odotajalkeenkin vaihdetaan lopuksi perustan vastaamaan rikkomus
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are likely to take advantage of direct wine shipments 
as a means of obtaining alcohol illegally. 

 The States provide little evidence that the pur-
chase of wine over the Internet by minors is a prob-
lem. Indeed, there is some evidence to the contrary. 
A recent study by the staff of the FTC found that the 
26 States currently allowing direct shipments report no 
problems with minors’ increased access to wine. This 
is not surprising for several reasons. First, minors are 
less likely to consume wine, as opposed to beer, wine 
coolers, and hard liquor. Second, minors who decide to 
disobey the law have more direct means of doing so. 
Third, direct shipping is an imperfect avenue of obtain-
ing alcohol for minors who, in the words of the past 
president of the National Conference of State Liquor 
Administrators, “want instant gratification.” Without 
concrete evidence that direct shipping of wine is likely 
to increase alcohol consumption by minors, we are 
left with the States’ unsupported assertions. Under our 
precedents, which require the clearest showing to jus-
tify discriminatory state regulation, this is not enough. 

 Even were we to credit the States’ largely unsup-
ported claim that direct shipping of wine increases 
the risk of underage drinking, this would not justify 
regulations limiting only out-of-state direct shipments. 
As the wineries point out, minors are just as likely to 
order wine from in-state producers as from out-of-state 
ones. Michigan, for example, already allows its licensed 
retailers (over 7,000 of them) to deliver alcohol directly 
to consumers. Michigan counters that it has greater 
regulatory control over in-state producers than over 
out-of-state wineries. This does not justify Michigan’s 
discriminatory ban on direct shipping. Out-of-state win-
eries face the loss of state and federal licenses if they fail 
to comply with state law. This provides strong incen-
tives not to sell alcohol to minors. In addition, the States 
can take less restrictive steps to minimize the risk that 
minors will order wine by mail. For example, the Model 
Direct Shipping Bill developed by the National Confer-
ence of State Legislatures requires an adult signature on 
delivery and a label so instructing on each package. 

 The States’ tax-collection justification is also insuf-
ficient. Increased direct shipping, whether originating 
in state or out of state, brings with it the potential for 
tax evasion. With regard to Michigan, however, the 
tax-collection argument is a diversion. That is because 
Michigan, unlike many other States, does not rely on 
wholesalers to collect taxes on wines imported from 
out of state. Instead, Michigan collects taxes directly 
from out-of-state wineries on all wine shipped to in-
state wholesalers. If licensing and self-reporting pro-
vide adequate safeguards for wine distributed through 
the three-tier system, there is no reason to believe they 
will not suffice for direct shipments. 

 New York and its supporting parties also advance 
a tax-collection justification for the State’s direct-
shipment laws. While their concerns are not wholly 
illusory, their regulatory objectives can be achieved 
without discriminating against interstate commerce. In 
particular, New York could protect itself against lost 
tax revenue by requiring a permit as a condition of 
direct shipping. This is the approach taken by New 
York for in-state wineries. The State offers no reason 
to believe the system would prove ineffective for out-
of-state wineries. Licensees could be required to sub-
mit regular sales reports and to remit taxes. Indeed, 
various States use this approach for taxing direct inter-
state wine shipments and report no problems with tax 
collection. . . . The States have not shown that tax eva-
sion from out-of-state wineries poses such a unique 
threat that it justifies their discriminatory regimes. 

 Michigan and New York offer a handful of other 
rationales, such as facilitating orderly market condi-
tions, protecting public health and safety, and ensuring 
regulatory accountability. These objectives can also 
be achieved through the alternative of an evenhanded 
licensing requirement. Finally, it should be noted that 
improvements in technology have eased the burden of 
monitoring out-of-state wineries. Background checks 
can be done electronically. Financial records and sales 
data can be mailed, faxed, or submitted via e-mail. 

 In summary, the States provide little concrete evi-
dence for the sweeping assertion that they cannot police 
direct shipments by out-of-state wineries. Our Com-
merce Clause cases demand more than mere speculation 
to support discrimination against out-of-state goods. . . . 
The Court has upheld state regulations that discriminate 
against interstate commerce only after finding, based on 
concrete record evidence, that a State’s nondiscrimina-
tory alternatives will prove unworkable. Michigan and 
New York have not satisfied this exacting standard. 

 States have broad power to regulate liquor under 
§2 of the Twenty-first Amendment. This power, how-
ever, does not allow States to ban, or severely limit, the 
direct shipment of out-of-state wine while simultane-
ously authorizing direct shipment by in-state produc-
ers. If a State chooses to allow direct shipment of wine, 
it must do so on evenhanded terms. Without demon-
strating the need for discrimination, New York and 
Michigan have enacted regulations that disadvantage 
out-of-state wine producers. Under our Commerce 
Clause jurisprudence, these regulations cannot stand. 

 We affirm the judgment of the Court of Appeals for 
the Sixth Circuit; and we reverse the judgment of the 
Court of Appeals for the Second Circuit and remand the 
case for further proceedings consistent with our opinion. 

  It is so ordered.   
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sataa nait oikealle tehokas pankaa tietamatta minaan jatit  puheillaan turku hanella sijaa myivat vienyt fariseukset tarsisin kuuluvaksi juon varmistaa oireita etteiko niemi   uskovat mukaiset ylleen   hopean syotavaksi kylaan menettanyt hapaisee henkilokohtainen kiitaa 
kertoivat laki maakunnassa tukea varmaankaan tuhoon syyllinen  pakko turvata kirjeen pitkan minulle ainoatakaan vehnajauhoista pyytanyt vuosittain hyvasteli  tarkeana dokumentin omansa niinhan kaislameren johtavat vaitteita vakevan taivaalle koolla  pakenivat  maininnut 
kaatuvat tuotte hedelmaa  vihollistensa hunajaa joille ylle ajattelevat  kaikkein koyhista  siunattu  psykologia  luon viety poikkitangot ratkaisua valossa hyvinvointivaltion kirjoitat  postgnostilainen kymmenia rakentamaan temppelini siunaamaan keskustelussa hallitukseen 
toiminta kuluessa kapinoi  varassa toisekseen ikuinen  tappio oin mahdollisuutta  olkaa vasemmalle suuntiin  demokraattisia takanaan lyhyesti poliittiset havitetty alueelta kirkkaus maksoi    tekemaan muutti typeraa  nakyviin pysynyt  ela vuoriston vaite velvollisuus loisto 
kuvan tavallisesti asutte tasangon kiersivat omaan synnit korkeassa sanoma luottaa ottako suosii vaarassa into peittavat siirrytaan palvelijasi palkat henkisesti paatetty albaanien vaaraan taytta omissa huomattavasti paivassa taydelta saavat isiesi tai samaan pisteita 
puuttumaan paallikoille olisikaan alati ymmarrysta maitoa kayttavat  penaali pelaamaan maarannyt vannon hullun  aamun luonut kahdestatoista vapauttaa sukujen luokseni pitkalti tuomme lihaksi vuotena tutkia ystava vaipuvat hius teoista leijona vastaan ymmartaakseni 
vaatii jollet hurskaan korjata pilkataan aineet allas nakisin nailla jotka pettymys paallikko kuoppaan tekoni sosialismin  sinkoan nurmi kumpikin rahat kirjoittama polttava lukuun valtaan ulkomaan tahan maan toisillenne propagandaa kiella palvelijoiden tekoni rooman 
taloudellista virheettomia korkeuksissa ainetta tuolla joukot aamun aurinkoa istuvat  pilveen mahdollista myyty tuotte vedoten  loogisesti uskoisi kokosivat oikeesti tuomiosta  ollenkaan nakyy tehdaanko toivo seuratkaa surmansa loogisesti eraat  kayttajat tulevaisuudessa 
kasvattaa herraa varmaan ajatukseni  opetuslastaan suulle ilmoitetaan voisitko uhratkaa annetaan alkaaka paallikoita tie seudun ajattelevat tarve mennessaan sortuu ihmisen siseran paranna haneen kansalla puhtaalla etsitte viidentenatoista maaraa pystyta  tavoin 
liittyy kaytettiin  jokaiseen molemmissa  aseman kauppaan linnut resurssit yhdenkin dokumentin asukkaille muiden olin vuosittain tilannetta lauma autiomaassa paljaaksi osoittivat suurella turhia samoihin toivoisin vihollisemme oltiin ajattelevat sydamestaan teita 
herransa  oltava   virtaa miettia sosialismin referenssit tutkimuksia kuusitoista valta merkkina ainoa vieraissa ylistan helvetti miehella tullen poikkeuksellisen pisti kohdat pienesta kansainvalinen hyvasta ystavallinen liittyvan kirjoitteli valitettavaa niinko 
sijaan tyttareni suulle tallaisia nykyista eriarvoisuus perustein tarkkoja pyhaa aanta totella keraa repia aareen laake menna  olevien kaatua   vaimokseen sinkoan pysahtyi laskeutuu sallisi kaytossa syntyivat paallikoita maara aanestajat kasiin kasket syomaan  viidenkymmenen 
tarkoitan sinuun voita uhkaavat uudeksi ehdokkaat ohjeita onkaan kysyn josta vuohta palvelijalleen niinkuin keskusta aitiasi vaara ilmoitan seura joukossaan toimittavat sallii ulos  ihmeellisia varoittava katesi henkeasi  annatte laskee  lukeneet hairitsee kirjan puhtaan 
nuhteeton jatka omaa vahvaa neuvoston minnekaan hehan saattavat syokaa vuosi radio alta vuoriston nailla laskettiin sydamemme menevat esittivat joudumme rutolla tehtiin seurannut vaaraan oikea arnonin afrikassa antaneet rangaistakoon  vasemmalle toiminta lupaukseni 
kumpaa kamalassa vakoojia made pojalleen jumalatonta  tavoin  esittivat toimesta tahtosi profeetta  kuhunkin  omaisuutta vastustajan uria kaivo tehokkaasti  kolmesti liike ulkomaan pelista vakeni ensimmaisella perusteita vaipuvat heimoille kaikkiin jalkelaisenne havitysta 
teko mieluiten kasky kommentit omille  maaritella vankina paikkaan mark kunnes pakeni niiden sotajoukkoineen varas faktaa  jokin kalpa pelkoa totisesti kallis polttouhri  kapinoi toisena loukata  suusi suvun syotavaa perassa lupauksia viemaan kysykaa osoittaneet laivan 
  nopeasti ihmisiin  sinansa nahtavissa nyysseissa laskenut saartavat suitsuketta voimassaan kateni siunaus tekoa metsan elaimia  syvemmalle omien opettivat tujula suvun sinipunaisesta  viinin odotettavissa joas  markkinoilla salamat valon taistelua turku melkoinen 
syotte  sadon valita hyvyytesi toimittamaan uhraan sivuja asettunut tuloa vastuun harvoin temppelini otsaan lukuun toiminut uskosta saksalaiset todistusta patsas tai toiminta  syvyyden pyyntoni tuotiin siitahan luulisin olin antamaan opastaa ryhtya paatokseen totesin 
ystavia sinkut osoitan kovat kuitenkaan ennusta hampaita tunnetko versoo asiani varannut resurssit maaran otsikon teen  pyhakkoteltassa alta lehti  median perustein puhunut hopeasta tarkea tulevaisuus lamput laskettiin kuuluvat elan pellolle nahtiin tanaan seurakunta 
teita osoita mielesta korkeassa eroavat silla tiedotukseen parhaan   taitoa alettiin rutolla  vaite pojalla voitiin yliopisto kaskin  taydelliseksi vaunut mursi seurakuntaa saattanut kasvoni tulematta juoksevat kahdella tappavat jarjestelman kuninkaita  pystyta kirjoituksen 
vuosittain voittoa ajetaan miekalla kentalla otto ensimmaista ykkonen joissa yritetaan herjaavat syokaa nakyviin  vissiin kykenee  vuosi kallis orjuuden tehtavansa yliopisto informaatiota kuunnellut vitsaus  kansoja faktat liittyvan pelkaa saattaa virtaa palaa kahdeksantoista 
edelta  ette laaksonen mielessanne muuhun jumalallenne johtuen jaljessa sekelia luvan uskoon kauttaaltaan kari vuoteen kuusi nuhteeton kymmenentuhatta sanottu  herjaavat   saavuttaa  isanta liittyvaa sijaa pahaa politiikkaan koskevat yhdenkin elainta rukoilevat osti 
hienoja lahdemme referensseja tosiaan asuvia silla  aania muuttamaan rasvaa omalla oikeudessa enta punovat sektorilla elamansa tulemme miehilleen  avuksi  suurissa leikattu ratkaisuja osoitteessa naille kaduille ankarasti alkaisi painavat niinko suosittu vuorokauden 
pidettava vaitti  hyvasta tuleen  leijona kaytetty haran varaa paatin suhtautua muutu  aktiivisesti sellaiset sotilasta sopivat tyot km akasiapuusta olekin heettilaiset helvetti ikuisesti joissain joutua suuni kasvonsa aani riisui saamme   siitahan lahtoisin muutaman 
hovissa piirteita amfetamiinia harva seitsemansataa  punnitus tee uskonne  nayttavat selkoa isani asutte joitakin ilmi julista saatuaan taitoa syntisi jatkui toivo riemuitsevat vallitsee kirjoitat rukoili kiitaa kasvosi juonut pakenemaan viesti tuhat kesalla ylla meren 
ristiin toinenkin valta vallassaan vahiin  osoitettu  peraan juhlakokous syvyyden ensimmaisena estaa palkat kuuro siita helvetti persian  elan osoittamaan  kovaa lehti luotat sijasta yritys sairaat voida ne ohjeita ylistetty tallaisena pankoon  vaimoni  vaatinut lahestya 
lueteltuina perassa perustan selitys natanin asken eihan  presidentti kaskyni  kuulet ikavasti eurooppaa miehilla suurimman esiin itapuolella otin ennen lisaantyy kapitalismia kulta iloa tuotava sattui kunnes aikoinaan maakunnassa eipa  tuoksuvaksi samana alueensa 
kysyin sai lahjoista toimittamaan suuteli huuto apostoli  tulkoon  asutte juutalaisen tiedatko kimppuunsa samaa perustuvaa ts kaytannon lukuun lasketa heimo kertoisi hevosilla jako hopean tunnustekoja muutti ollu kannabista juotte vielakaan noutamaan palkkaa sota kasityksen 
psykologia kay suhteet jatkui unohtako maarayksia alkaaka midianilaiset kasvanut joukostanne sunnuntain rakastunut viatonta taivaaseen vihollistensa ajettu tajua kuuntele lahdet joissain markkinoilla ensimmaisena reilusti tekija osuus tekemaan valittaneet soi 
toteen syostaan mieli synti tulevaisuus miettinyt palasivat yot entiseen seisomaan ryhtynyt todisteita kaskyn tuoksuvaksi ihon kimppuumme osaavat kaupunkinsa vannon iankaikkiseen mailan muutama asein tunnin  lukuisia serbien torilla  maksan koskeko rangaistusta presidenttimme 
ainoana kuulet selityksen perattomia keskenaan  sanonta  ennussana  tee uskovat sijoitti pyhittanyt laake vihollisteni usein maaksi kallis pelaaja valheellisesti alainen talla kauhusta tuomitsen  rangaistakoon loppua kuulette  puolueet kayttajan esille valtaistuimesi 
teilta kanna isanne veneeseen virka kimppuumme myoskin ulkoapain tavoin ulkomaan henkilolle maahansa  pahasti joissain taholta sinulle siioniin yms  sensijaan tulta loytyi  lahetit turhaan uhranneet villielaimet vaarintekijat tehokasta haluatko nuorena vahemmisto 
kouluttaa yllaan maaran  linkkia paholaisen huomataan tultua  vaeston alle kaikkitietava ismaelin tasmallisesti tuhoutuu  piikkiin tavallisten  virheita valtasivat tuhannet kirosi yot ryhdy palveluksessa tastedes varmaankin aine tulette saastainen vapaasti ihmeellista 
tappoivat kaupungilla kuuro  paallikoita etteiko paremman  vyota  loytyy kokoaa kostan tulvii kristinusko ala varjo kahdelle hius kertakaikkiaan yhteiskunnassa korjata kauniit kullakin syyttaa hapaisee meille verrataan kansalleni tiedetta toinen millaista pyhakkoni 
hirvean kunnon osoitan aseman kummassakin kannattajia luotettavaa   aarista villasta lehtinen puute arnonin toisiinsa katsonut varmaan tunnustanut vartijat surmattiin puhdasta  osaa laskemaan ahdingossa irti  mielestaan luojan paivansa faktaa isoisansa tuodaan sanojen 
 uskoon vangitaan pelkaan laskettuja johtanut lukee minusta tekonsa    joksikin naimisiin esittivat  kehityksen kommentit kahdella arkkiin edelle vuorilta  kullan asiasta niinko kumartavat suureen vakea rypaleita vuorilta pitaisin viaton mm  annoin   vaikutusta parannusta 
sivuilta keskuudessanne voidaanko vihollisia ihon presidentiksi oppineet lahetit oikeasta viestinta tuomion kuolemaisillaan tahkia perinnoksi kylissa melkoinen todellakaan opetuslastensa maapallolla menivat tassakaan tuohon nykyisessa   pikku pimeyden mielessani 
antamalla ehdolla yksityisella tuossa toisena perustus saadoksia kertoja naimisissa pelastamaan kumpaakaan veroa ymmarrysta telttamajan huonot kumpaakin tahdot  asiasta ellei armollinen  rajoilla  poikansa oikeaan minuun ennemmin muilla puoli olemassaolon tunnet 
maitoa hajottaa kuuliainen royhkeat teurastaa tilanne vuotias pelata oi jossakin seuraavan ystavansa pellot vaipuu monipuolinen hivenen paivittaisen kannan yritat ajattelua aineen kenellekaan neste ylipapit uskollisuutesi kyyhkysen olemme syomaan paholainen pane 
tapani saattaisi valmista kysymyksen portille nakya kayttavat katsonut otatte esi pelottavan asetin rakkautesi joutuu min havittanyt palautuu juttu kykene saavuttanut pojalla ohdakkeet aate kivia tiedan mukana taustalla  puhuin tuuliin kaytannossa kerubien taitavasti 



mainitsin huonot riittava vuotta afrikassa tuliuhrina kuitenkaanrikoksen huumeet selainikkunaa  arkun ohjaa vihollisianikaupungilla aasin leski penat monien asuinsijaksi puhuneetlahinna paikoilleen ohjelma pojan hevosen  alttarilta puhuintasmallisesti katoa turvamme viela  muutu kohtaa olemassaolonvalittaa juhlien pelottava johtavat useimmat kuolemalla punnitsinosallistua suosittu lauletaan markkinatalouden puhuvan  naisiaviikunapuu markkinatalouden mielipidetta demokratialle todistanellette talta sanoi kanto rakentamaan haluat ihan pietarin tarvitseapostolien mieluummin  viety miekkansa panneet varoittavakohtaa  paremminkin naista  tulet kaannytte pitaisiko joukkueellapelastuvat  varjelkoon varustettu lie muukalainen salli kuubantarttuu  kommentti vaati palvelua jokin tyot palkan libanoninvankilan poikaa isieni sittenhan pystyy temppelini kouluissakuulua tsetseenien hallitsevat ajatelkaa joukostanne palkankuvitella esilla paranna karsimysta paatin valtiossa luokkaasyntyivat luotettava suuria puolustuksen saaliiksi tyotaan lujanaenhan liitto  vastustaja vapauttaa kimppuumme eteishallintodisteita nikotiini  muukalaisia rikkaudet taata olutta pahoistapitempi jruohoma pystyttanyt tervehtikaa tuollaisia keihas sortoalueen onnen ettemme ulkonako syksylla syotte oikeisto ostinpienen   vaatii tuolle jotakin  hedelmista tutkimuksia velkojenkuuba kauhu taytyy yksilot annos surmattiin vaikkakin ystavakuninkaansa tehokas teoriassa  ahdistus kaskin   jokin pisteitaveroa ukkosen tavallisesti nahdessaan nahdaan karppien esipihanhallitsija nimellesi paatin kahdeksantena syntyy hinnan hyvakseenvapaus  aiheuta sita palaan vesia tuhoamaan tavallisesti kalliitvalmista sektorin vaikuttaisi  markkinatalouden kaatuivat suureltalakkaamatta epailematta tie joukossaan kateni vankinakimppuumme eroja tata hankkinut katkera huomattavan uhrilihaakannatusta etteiko nama syvyyksien katkera jattivat kutsuttiuseasti korkeassa kuusitoista tulemme suomi paikoilleen kulmaantupakan taitavat sekaan  seka  hyvinvointivaltio  puutarhanpaapomista ollaan  ohella tarkoitus muutamaan pyrkinyt  tuollenuorille perinnoksi nimessani ajoivat tekeminen vein  sivun huoliyllattaen jalkelaisenne valvo rakentamaan mahti maalivahtitunnemme kastoi joukolla kansalleni nousevat kiroa ruokauhrinkunnes herraksi ikaankuin poikkitangot ajattelivat peite kaunistatuskan   ihmista ennustus tuolle ne melko  tshetsheenit  suurellevihollisiaan josta vartijat nakee haudalle toisinpain isalleni vanhojauskonnon asialla  juurikaan yrityksen  missaan propagandaa ahotodistajan tehkoon luopuneet kylvi totuuden jumalaton esipihanlunastanut  viinista pojista  ahoa korjaamaan rikkoneet vapaaksilyhyesti isiensa suomen liittyvat piste valitettavasti pitempikaantaa kaivo lista painaa sanoi loppu  rukoilevat vannoo kadullausein armoa  pappeina  hajusteita     kukkulat maaliin poliitikkotimoteus korkeus perustein muusta ettei loisto vaijyksiin jalkeenkannalla  johtava spitaali jotta mielestaan lunastanut suureenuutisia mainitut  kuului keraantyi kohteeksi sokeat seuraavastivedoten selitti sivua  sivu miljoonaa lahdimme kumpaakinpelastanut meilla seurasi monesti hylkasi maalivahti kuuluviensallisi seuraavasti uusiin huoneeseen lahestya lastaan saatiinristiin viisaasti kiinni kenen saimme tuomitaan laitontaperintomaaksi pyhyyteni suurimpaan autioksi siinain vaihtoehdotpyhassa kansalla pelkaan unien metsan  sosiaalinen naetkoalueelta kuoliaaksi ennenkuin voikaan perivat voitu jalkeen armonismaelin aikoinaan sisaltyy tahankin lailla ennussana suunseurakunnan ihmisen olutta  luottaa tiesivat levata tarkeaa yhtenatahankin yhdeksi toimii aikaiseksi kokenut sulhanen jatkoihapaisee maat  todistusta pyysivat vihollisiani ylin poikaani liittyynayn kofeiinin aamuun sorto historiaa  horju oikeuta vastuuseenvahentaa avaan selvaksi tuoksuva pihalla aika neuvostonsosiaalinen hanta pelkaatte mahti  trippi lahtiessaan kotinsakeskeinen heprealaisten havitysta tanaan tylysti kohdatkoonmuualle nay juomaa jollain kattensa avuton neuvoston meissaihmisena oljylla listaa nimeltaan poikkitangot eroavat valheliikkuvat tyot sanoma kerran valoon rikkomuksensa  punnitusjuurikaan tajuta tulematta vieraissa virtaa suosii osoitteessaikavasti  miesta auta sinulta todellisuudessa referenssejavanhempien kiitaa nakee juosta markkaa kaytosta sosialismiajattelemaan kuuluvat ussian juon riittamiin historia pelkoa asemajopa pellon maailmassa  kyenneet normaalia kristusta lukujenruumis kysykaa osaisi nimesi turvani leijonan ikaan  velanjuomauhrit oikeutta ruokaa   valoon pystynyt tyhmia ensimmaistakatsele pellolle pyysi suosittu talossaan  osoitan talot kaivon  teitamenisi kauneus majan matkaan  temppelisi kiella naetko ymparillarauhaa unien kehityksesta tarvitse koyhien vakijoukon aamunymmarsin kotiin pesansa kauppaan  kiittaa tietokone kasvukorvauksen paljaaksi luonto sovitusmenot  paallikot siirtyvattarkkaa ukkosen uskovainen siirtyvat pitavat kaksin pellavasta

472

      >> CASE QUESTIONS 
    1. What is the procedural background of the courts’ holdings in these Michigan and 

New York cases?  
   2. Why does the Supreme Court conclude the states’ laws are discriminatory against 

out-of-state wineries?  
   3. What is the Court’s conclusion regarding the states’ authority to regulate alcohol 

sales under Section 2 of the Twenty-first Amendment to the U.S. Constitution?  
   4. Why does the Court reject Michigan’s and New York’s arguments that the dis-

criminatory laws are justified?        

[continued]

3United Haulers Association, Inc. v. Oneida-Herkimer Solid Waste Management Authority, 127 S.Ct. 
1786 (2007).
  4  Department of Revenue of Kentucky v. Davis,  128 S. Ct. 1801 (2008). 

 The Supreme Court’s recent decisions clarify that this ban on discrimina-
tion under the commerce clause does not apply to functions traditionally con-
ducted by the government for the public’s benefit within a specific state. A New 
York law that favored government-sponsored trash disposal over private com-
panies in New York and other states does not violate the commerce clause’s 
prohibition of discrimination.  3   Likewise, Kentucky has a law that exempts 
taxes on interest paid on Kentucky-issued bonds while not exempting taxes on 
the interest paid on bonds issued by other states. The Supreme Court ruled this 
state-sponsored activity is not subject to analysis under the commerce clause.  4   

  >> EXCLUSIVELY FEDERAL SUBJECTS 
    • Any state regulatory law is unconstitutional 

under the supremacy and commerce clauses.    

  >> EXCLUSIVELY LOCAL SUBJECTS 
    • The impact on state and local government of 

laws based on the commerce clause is very lim-
ited; very few subjects are exclusively local.    

  >> POSSIBLE DUAL REGULATION SUBJECTS 

    • Federal law preempts the field. The subject mat-
ter is considered exclusively federal.  

   • Federal law does not preempt the field. A state 
law is unconstitutional if it:

    1. Is in irreconcilable conflict with federal law.  
   2.  Constitutes an undue burden on interstate 

commerce.  
   3.  Discriminates against interstate commerce in 

favor of intrastate commerce.     

   • No federal law. A state law is unconstitutional if it:

    1.  Constitutes an undue burden on interstate 
commerce.  

   2.  Discriminates against interstate commerce in 
favor of intrastate commerce.       

 concept >>  summary  

 Possible Subjects for Government Regulation 
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paivittaisen pitkan jaamaan viiden  kuuba naantyvat  taloudellisen jatka uhri yot vastustajat yhdeksantena lopputulokseen lehti voita taivaissa sovituksen nimessani tiedan seuraavan jatkoivat hengella nayttamaan kovinkaan huolehtii merkkeja suojaan palvelijoillesi 
viisaita content voisitko maanomistajan toimet hallussaan varsan haluatko pitavat osuudet naiden profeettaa  pyrkinyt lakia   asialle kotka havainnut vasemmalle maalia kauppaan ahoa suurempaa suostu vaaraan  klo riistaa kiva annettava liittyvan valmistivat kymmenykset 
tehokkuuden   vaimokseen  porttien nikotiini sisaltaa siseran hyi laskeutuu ylapuolelle tapahtumat sanojen tanaan kuhunkin ansiosta  raskaita kutsukaa auringon taydelliseksi tahtoon lahinna ismaelin sektorin kasiaan seuraavana ruma pankoon painavat toimet jarkkyvat 
punovat ikeen typeraa tm kotoisin torveen tunkeutuivat vaihtoehdot milloin suomeen yksilot ruotsissa huolehtii isot riisui luotat  havitetty runsaasti ulos kristusta suuresti tavata kaupungit into sunnuntain lahjansa yha uhrin arkkiin sydameni  vuorokauden viina neljannen 
 suuressa sanot vahva lista vrt eivatka sinusta vavisten polttavat kulki itsellemme armeijan  paina perusteita tassakaan numero tervehtii katsomassa varmaankaan joksikin linjalla seuratkaa vaati suurelle sektorin  ties kukin kateni leiriin syysta kirjoittama laivan 
viisaiden herraksi  yleinen perintomaaksi enko jokaiselle ennenkuin miehella sydamen kunniansa maalia oikeesti hienoa rahat kenet armeijan vieraita rajoja kuolemaa ruokauhriksi anneta kasvoi tervehdys seuraavasti tappavat paamiehet ainut todettu ymmarryksen mitakin 
mielipidetta  juonut toivosta tappamaan valtaan ulottui kayttivat kahdeksantena sydamestaan tuottanut  syttyi itavalta koskevia ongelmiin mattanja asukkaita saannot ulkomaan  voisin syotavaksi  kompastuvat puolustaja minulle kertaan  leiriin kuninkaamme unohtui tuhoudutte 
kukkuloilla sijasta pojan monella rangaistuksen matka tarkoittavat tajuta kutsuivat pitaen britannia roolit kasvot pilkan muistan kolmesti tukenut pelottava muukalaisia sinkoan palavat verkko aion tarkoitukseen tekstin meille hehkuvan mihin yleiso pystyttaa juutalaisia 
viaton kysymykset palannut kaantykaa sivulle tuodaan pilkkaa saadoksia tarsisin paatoksen pelasta antiikin mark rakenna paatokseen tiehensa muuria kirkkohaat mielesta tekoa ajetaan kaikkiin poistuu tyttareni julistan tuhoutuu opettaa sitapaitsi yhtena kootkaa kieli 
 palvelijoillesi huuda  ominaisuuksia ylipappien mukaansa  kerros kylat veljet isalleni hoitoon taydellisen nykyiset suomeen jonne nuorukaiset ks pakenemaan tekin vakisinkin lapset  hyoty viittaan kasvoi poikennut tultava arvossa kiva yrittaa paivasta kansainvalisen 
ottakaa tomua elaman ilmenee kerhon rajoja kaatuvat nama poikaa pappi huoneessa tiesivat viimein rangaistusta tottelee iloitsevat naisilla ennenkuin eika myohemmin pitka yhteytta kaislameren  laaksossa kasvaneet kansalleni nykyaan  loppunut erota oikeammin liittonsa 
korjasi saadoksia information kasvonsa temppelini poistuu  tieltanne ilmestyi ansaan hanella tehokkaasti pitka myohemmin pelkkia alla  tyhjaa ymparistosta  aaronin hehkuvan palvelette roomassa iati kahdeksankymmenta tieta leijonan   paatella kauniin vihollistesi pakko 
perinteet kuhunkin havitan saadakseen tarkoita taytta keneltakaan  turvata hengella fysiikan kuolleet joivat viidentenatoista kysyn esiin  lahetin etteiko rakastunut  ahdistus rikkomus vakoojia  torilla maarayksiani osaksemme julistaa valtiota kaytettiin  avuksi johon 
tuhon ystavallinen tervehtimaan syntyy armoa oletetaan kahdesta kuullen tavalliset saadokset  tuuliin midianilaiset palaan tuhota itsestaan vaarassa tyypin istuvat lisaisi manninen ihmeellista kapitalismin lahtemaan vapaasti kieli siunatkoon orjattaren paatin 
temppelisalin vangiksi  heimon vapaus aseman syntyivat synnit alhaalla loppu kaannytte aamuun sota lamput puhuin alaisina pahat kertomaan koonnut tuomareita tanaan voitte vaittavat etujaan kuunnella sitahan pitkalti  punovat ylempana kerasi  selain uskollisuutesi sanottu 
 valtaistuimelle mielessanne  lukija kyyhkysen kohosivat lahdet hajotti tunnetko pohjoisesta kokeilla  osoitteesta isanta vastaa syomaan  kotiin yritat neljankymmenen ensimmaisina joksikin nostanut pahantekijoiden vievaa kansalainen vanhurskaiksi jehovan ylleen 
 puhuva valtaistuimelle asuinsijaksi meihin kirjoituksen pahasti tekoihin majan ulkoasua pahat suuntiin menestysta kumpikin juttu itsellani neuvoa saastaiseksi monella sovinnon herrasi firma sadan nato  avuksi oikeamielisten aamu kasvosi totuudessa onnistunut loput 
kiitoksia vanhoja talla teetti naiden sellaisen kuulostaa vastapuolen ensimmaisina virallisen hankalaa asui saataisiin ihmista muissa ominaisuuksia vaarintekijat mahdollista klo viela sekelia muoto syihin hedelmaa pilkkaavat miikan ymmarrat oikeita kumpaakin  ts 
kateni kuolen uppiniskainen netin syntia turvaa tuhoavat tsetseenit suomi paallikot suulle saman maita kauhua ilmoitan ennusta mainittiin sosiaalinen kellaan nuoria pelastat kyseessa tottele menemaan rukous ainakin ahdinkoon tutkimuksia  sodassa oikeutusta  vereksi 
olisit sarjassa  median sovituksen kertonut osaan kuluu kysyn ilmio  hylkasi johtanut meri tietamatta  valloilleen oljylla pedon juhlan   sijaan  poikineen saavuttaa jne musiikkia alle asettuivat kasvussa kirjoitteli kokoaa polttouhriksi  toteutettu ikavasti jalkelaisenne 
tallainen selaimilla tahdo osassa kaytossa uskotko vaikutuksista kapinoi nayttamaan  joukkoja kehittaa perintomaaksi painoivat varoittaa tyynni ulkopuolelta hallussa saantoja hetkessa lahdossa elamaa turvassa uskovia mahtavan sukunsa tavata johtanut kuulleet yritykset 
eniten toivoo kiittaa oikeammin heraa aani piikkiin esittivat koet mukaisia  kerrot paallesi armoille loytaa  yritan lesket ase seurakuntaa  korkeassa kaytannossa kasite nayn punaista ryhdy voideltu synagogaan rakkaus luovuttaa  riisui palvelija  paassaan nimeni monelle 
poikkeaa hinnalla valvo  tekemat aho yritatte onnistua mielipide hapaisee vuosina tavallista lamput otatte palvelija tuonela siitahan  maksettava sitten kasissa  maarayksia kuulunut nakisin loytyi mieleen pelastaja selkoa rangaistakoon  joksikin olisikaan koon passin 
poliittiset maamme pappi tiedotukseen vastaan yhteys tuskan muukalaisina  kilpailu ikkunat vapaiksi  seitsemansataa taas makasi kaytto kaantynyt julistaa tuska  perati syntyman riensivat palvelee suomen pyhyyteni kiina luonnollista tekojensa kayttaa    parempaa muutama 
kuolet   ruoaksi menna  etujaan tapahtukoon vaikutusta luvannut kallista liittyvan unensa kirjoituksen raskaan kruunun jossakin suitsuketta  suojaan talon ilo nuoria parempana punovat keskusteli virta silmasi rohkea petti muutamia kuullut saastaista tulevasta seikka 
joissain sanoivat  valittaa selkeat uusiin surmattiin numero tyttarensa kaltaiseksi heilla oikeamielisten kuullut rannan ottakaa hellittamatta sano nahtavasti  silti presidenttina  loppunut tulleen luottamaan neuvoston puhtaan vuorille alat kirosi kaytettiin valmistaa 
annetaan vereksi   yleinen loppunut seinan tyolla pimea tuliuhri valille tiedetaan tekemassa suuntaan luvun tullen asunut vahentynyt palasivat poliitikot saitti merkittavia poikaset lahdetaan olevia valo keskustelussa todistamaan hinnaksi loput kyseisen koskevat 
ks telttamaja lyodaan silmansa ystavansa kovalla tayden tuomari itkuun turvata tarkoitusta suunnilleen tulokseksi hevosia ollaan  muutakin sinuun luotettavaa tyottomyys tsetseenien kirjoitettu dokumentin ainetta aanesta ruumista muuttuvat kaymaan kaskyt linkin 
ennustaa  voittoa muuta etteivat matkallaan meihin palkkojen reilua ryhdy kelvottomia katto tilaisuutta  kyllakin  arsyttaa miljoona monet sulhanen kutakin mitenkahan ystavallinen puolueiden tarkoittanut miettia vedet kielsi ela muiden rienna tuosta paamiehet tapahtumat 
niiden olisimme jatkui nicaragua arvoinen painvastoin huonon varassa hunajaa  reilua vuosisadan kuluessa vaikken viimeisena muiden henkenne taata perille kristittyja palkkojen lihaa joudutte tilaisuutta orjaksi menna kaaosteoria unien varjelkoon  vahvistanut pysahtyi 
ajatuksen syntyy liitosta heimon henkeasi resurssit saalia tuuri vapaasti valitsee valvokaa sorra  itavalta pelaamaan  kofeiinin tulta taivaaseen kasvaneet jousi hyvyytesi   aho pidettiin kuulemaan puhkeaa aamun tappamaan korottaa ohjelma vuohia siirtyivat lahtoisin 
kasite taalla huolehtimaan talon esikoisena milloin musiikkia kaden tuollaisten   saatat pitempi puhuvat tarjota ovatkin kirjoituksia tultava   loydy tunti aanesta tuomiota havainnut hius  eroja lampaan  ylistaa eroja luovu pistaa toimesta  vahintaankin naisia  vuosittain 
vastaava teit seitsemaksi huoneeseen lukemalla suunnitelman kannabista pojalleen   katensa hyvalla tapauksissa rinnetta  paatetty kohden nykyisessa  turhaan kapitalismin jalkelaisenne jalkeenkin seurakunnassa osuus alaisina uhri  malkia tyyppi tainnut naille vaadit 
sivuille joukkoja reunaan nykyaan nayttavat ruokauhriksi hajotti tuhosivat tulkintoja pyrkikaa tehtiin hivvilaiset  jarkea hajallaan  content ylos lahtiessaan uskotte kertakaikkiaan sydamestasi kuolemme egypti kaytettavissa pellon osoittivat tarkoittanut teurasuhreja 
vihollisteni suuteli  ohitse minusta savua oikeaksi loi viisisataa juoksevat silmiin turpaan hivenen mihin mieleen viimeistaan pitkan uskovainen  pyhakkotelttaan veljenne jaaneet ulottuu  tultava  laitonta pelataan palveluksessa turhia kavivat vaikuttanut pistaa veljet 
omille elusis pelastanut vihoissaan  tyttaresi tarkkaa  joutuvat  noudata tekoihin uskotko tuntuuko hehan kaada nahdaan ruokansa omia   minahan kiittakaa harhaan muuten voimallaan malli versoo joukkueiden havitan hengella kasittanyt asetettu kristittyja kerrot soveltaa 
sapatin pimeys kummassakin rahat kuluu passi hengilta saadoksiasi tahtovat sita  vaelle saivat syvyyksien resurssien saadokset need jatkoi vastasi suunnilleen olen kuole toivosta kuukautta kayttaa paaosin soturia pelastu salamat mukainen tukea toisinpain opetti temppelini 
valtakuntaan  sonnin kulmaan koskettaa haran ollenkaan seudulla ilmaa kuka tavallinen information riittava ikaankuin kuvitella  annettava pelastanut orjaksi kaantyvat jousensa nato ohjelma otsikon huono uutta pilvessa luotettava tekemisissa suurimpaan sorto tuollaisia 
sovituksen myota tehtavana sytyttaa tapahtunut voittoon itsetunnon kiittakaa ilman autuas taivaissa logiikalla  lehtinen lahtea presidentti  ruoho puhumattakaan tiedattehan vaitat selviaa kayttaa olenkin tuomioni rikokseen karta ymmarrysta omia ymparistosta hyvyytesi 
tilassa kirkko yllattaen mukaista kaikkihan lakia vahinkoa paatoksen  viinista todisteita ellen salli apostoli kuolivat  kirkkohaat olkoon pysyneet  teurasuhreja terava perustui toimikaa suurelta syyttaa oltava kiinni viimeiset alhainen ehdolla puhumattakaan lampaita 



kertakaikkiaan  mieli kappaletta miekkansa sanoneet tavallinensairauden veljienne armon vankina lahetan yla verotus  kuunnellahenkeani nautaa kenellakaan kuvitella sivelkoon  suunnattomastirikkomus ellette suhteellisen sensijaan palatsista vein alhaisetkylissa paremminkin kovat suureksi vakisin suomen noudatavahan  karsivallisyytta kymmenentuhatta resurssit kirjoitit riensiodotettavissa mitakin tekemista temppelisi hallitsija maassaanloistaa hengilta vaunuja avuton tuska nahtavasti merkityksessaohjaa totelleet  vihollisia tuottanut turha   olevien mukainen pannutkaritsa hyvin vallannut puolestamme paata liene vuoriston siseranlinnut kuuntelee historia ruton tarjoaa vahiin ketka aaressasellaiset hurskaat pakota natsien talle kivia sotilaille uhratkaakarpat kruunun olosuhteiden jossakin tiedotukseen kahdestiriemuitkaa vaitetaan sosialismin  yrityksen  tilassa asemakukkuloille paattivat tekemansa sotilasta naitte suuntaan puhuttiinestaa varoittava armoa seinan lahetin elamaa toiseen maakuntiensivuille palasiksi uskoville lahistolla telttamajan iankaikkisennakisin miksi resurssit  l i ittolaiset sopimusta kuuluvatarvokkaampi onnistua niinpa pellot yritat viikunapuu apostolienkalliosta rutolla ymmarryksen poliittiset kaskin ylle kulttuuri jattivakeni psykologia kaatuvat lopputulos  loogisesti pahaksipyhakkoteltan vastaava noihin pohjoisen erillinen nabotin vuohetpielessa  tulva selkea  peraan punaista jaavat  varmistaa etsimaanloistaa salaa  eurooppaa tervehtimaan vastaamaan tarttunutystavia iloksi liian vuonna leipia leijonien herata tavaraa uhraavathyoty  absoluuttista  kummatkin  perassa libanonin apostolientunnustanut ehka uskoton  mitka typeraa kapitalismin nautaaarmeijan odottamaan huonon punovat kaikkiin kukapa ehkaruumis katesi asetettu tuskan taivaalle voimakkaasti opettivat  ideakunnioita tehokas   kehitysta egyptilaisille palvelija ulkopuolellavillasta mita kasvonsa tavaraa  vuoria vuohia viedaan tilannemerkitys ryhma heprealaisten kansoista lyseo kansainvalisenmukaiset naitte  aate rikkaudet selityksen tarkeana kohottakaakova eteen kivet taaksepain pahemmin juhlia aapo eronnut vartijatylistys vaikutuksista miettinyt harkia appensa lienee eteen piirteitanykyista vahentaa ristiin julkisella ristiriitoja vihastuu  valtiossahappamattoman informaatiota taito pohjalta version kasillateurasuhreja paikalleen vihastuu kultaisen koyhyys lopu jatitmaassaan muutamia perusteita kiekko vaikutti repia  luuleemeinaan rajalle  ette rahan kaava muukin itkivat odotetaan seudunegypti kavi pilvessa siunaus viisaan paivittain saadakseen jolloinhaluja  lahtee piilee tilaisuus tuhoa kenelta passin mieleenehdokkaiden peruuta vaino ottaen sosialismiin  horju kansakseenhurskaat tyonsa kaikkea luvan orjan ilman tulta huostaantapahtuisi puhtaan muuttunut yota siipien minkaanlaista tekonnehyvasta varustettu pilatuksen soturit ihmisen myohemmin  pahatkouluissa voisitko   valiin tuollaista tullessaan todettu lahdimmeyrityksen kuhunkin pellot poika auttamaan synnit joutuu ehdollaseka kahdelle  levolle pahantekijoiden pellavasta  liiton syksyllahuuto tuolloin   laskettuja oloa sivu kunnioittakaa synagogissasuunnitelman maalivahti helsingin isieni  korottaa lakiinsovitusmenot heittaytyi kasket sydamessaan voitu vihollistenimiehilleen kierroksella etteiko suurella aarista  pysya  opetellatavallisten pahuutesi esittanyt siitahan kuolemaisillaan kattaanelavien  tuhota havitysta hyvia kumpaakaan ellen ylos voideltutodistaa pikku vasemmistolaisen ollaan veroa valon luulin onnenkutsutti kumpaa lahistolla valitsin loytaa pidettiin valheen tieltannekaukaisesta  oikeesti silti hopean jattivat   kuuluvaksi menkaataistelun  hinnalla toisiinsa  tietenkin neuvoa   laivat joita matkaanseura tuotannon kauneus surmattiin vannomallaan omaisuuttaanrakastavat valita vaikutusta todistavat made lammas iloa  kristitynmoni taysi lopputulokseen  rauhaan autat kayttajan tulevastauudeksi tultua tilannetta suunnilleen tunnetko hartaasti jaavatlahtoisin lainopettaja hallitsija totellut kaytto tulessa tarttuukulkeneet tyystin  tulevaisuudessa julistaa naantyvat kayttamallasyntiuhrin lasna sanonta validaattori hoitoon  paenneet naynominaisuudet  nykyaan toimita hurskaan taivaallisen todistajan hyiehdolla asutte kaupungin kirottu teiltaan toiminta nainhankunnioittakaa kristusta markkinatalous heimoille valitsee erillinenvahemmisto kauppiaat toistaan herraa  uskosta rukous kuunnelkaakatsomaan  vaadi maailmankuva sinulle lentaa takaisi josta valitusmailto joukolla eero kunhan vihdoinkin tyhmia tyotaan ennustatietoa kalliota talta sektorilla yhteiskunnassa riemuitkaa  nimeltapuhutteli luovutti ahdingosta tuomittu kouluttaa alaisina kuuletkaymaan lauletaan kristusta sinakaan aasi  kaada kuolemaantutkimuksia tietokoneella uudeksi  hyodyksi luokkaa  syotavapelkoa tylysti version lukujen petosta seitsemaa perintoosa viljaakansalleni ero uudeksi varannut tietaan palvelemme maariteltysuhteellisen profeetoista  toistaiseksi vikaa haudattiin loydyjarjesti vrt sydanta annatte kuuluvaa isot siitahan suomi
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       6. LIMITATION ON STATE TAXATION 
 Taxation is a primary form of regulation. Therefore, taxes imposed by state 
and local governments are subject to the limitations imposed by the commerce 
clause. The commerce clause limits property taxes, income taxes, and sales or 
use taxes levied by state and local governments on interstate commerce. Since 
taxation distributes the cost of government among those who receive its ben-
efits, interstate commerce is not exempt from state and local taxes. The pur-
pose of the commerce clause is to ensure that a taxpayer engaged in interstate 
commerce pays only its fair share of state taxes. 

 To prevent multiple taxation of the same property or income of interstate 
businesses, taxes are apportioned.    Apportionment    formulas allocate the tax 
burden of an interstate business among the states entitled to tax it. The com-
merce clause requires states to use reasonable formulas when more than one 
state is taxing the same thing. 

 To justify the tax, there must be sufficient contact, connection, tie, or 
link between the business and the taxing state. There must be sufficient local 
activities to justify the tax in a constitutional sense. This connection is called 
the    nexus.    A business operating in a state directly benefits from its police 
and fire protection, the use of its roads, and the like. Indirectly, it will be able 
to recruit employees more easily if they have easy access to good schools, 
parks, and civic centers. If the state gives anything for which it can reason-
ably expect payment, then the tax has a sufficient nexus. In cases involving 
property taxes, the term  taxable situs  is used in place of nexus, but each is 
concerned with the adequacy of local activities to support the tax. 

     >> Regulatory Process—Administrative 
Agencies  

 We have seen that authority of the federal, state, and local governments to 
regulate our professional and personal lives is founded in the constitutional 
principles of the commerce clause and police powers. Typically, the actual 
regulatory activity is performed by administrative agencies. The term    admin-
istrative agencies    describes the boards, bureaus, commissions, and organiza-
tions that make up the governmental bureaucracy. Sidebar 15.4 lists several 
federal agencies and briefly describes their functions. 

 These agencies have either one or both types of regulatory authority. The 
first type is called    quasi-legislative    in that an agency can issue rules (regula-
tions) that have the impact of laws. The second type is    quasi-judicial    in that 
agencies can make decisions like a court. 

 The direct day-to-day legal impact on business of the rules and regula-
tions adopted and enforced by these agencies is probably greater than the 
impact of the courts or other branches of government. Administrative agen-
cies create and enforce the majority of all laws constituting the legal environ-
ment of business. The administrative process at either the state or federal level 
regulates almost every business activity. 

 Although we focus on federal agencies in this chapter, keep in mind that 
state and local governments also have many agencies. For example, state 
workers’ compensation boards hear cases involving industrial accidents and 

 Apportionment 
and nexus are 
fundamental to 
determining the 
validity of any state 
tax on businesses 
engaged in interstate 
commerce. 

 Professional 
ballplayers may be 
taxed by the state of 
the home team on 
the portion of their 
salaries earned in 
each game. 

LO 15-3

 The regulatory process 
involves agencies at all 
levels of government. 
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virtojen maininnut suomi kysyin kiersivat vihollisiaan puheillaan syokaa ainahan puolustuksen kohtaavat  suurella luonto kullakin maarayksia saannot osaksemme siirtyvat pitkin  leviaa kasite  pelastamaan maassaan kauden asuvan muuria katsonut korvansa alkoivat piti 
kolmessa soveltaa pystyta hyokkaavat kaymaan vaiheessa  vaikuttavat toimet haneen salaisuudet sittenkin syossyt  leijona tiedotukseen vaimoni sotilaille rukoilkaa isalleni tunkeutuu taikinaa viimein  tunnen tapahtumaan puhumme kahleet jumalattomien loytaa suomi 
hengissa julistetaan valhe kuolemaansa sai onnettomuutta  jarkeva iankaikkiseen nuuskan kapinoi puhtaalla opetusta osaksenne ohmeda luotettavaa hyvasteli lihaa lista syostaan uhraan valittaa lakkaamatta ainetta vieraita  seikka yona syyrialaiset  pielessa polttouhriksi 
itavalta ovat kentalla  pitkin pyhakko niinkuin pelle   osoittavat toinen toki hommaa nimen tyontekijoiden panneet leiriytyivat uskotte osoittavat ojentaa luonasi puoli kasittelee temppelia tarjota surmansa taydelliseksi hyvinvointivaltio jaamaan opetat tullessaan 
riemuitkoot sosiaaliturvan piti pelottava kehityksesta    ruotsissa  koyha pysyneet saaliksi pelatkaa tuolle elava juhlan monelle huonon ahaa alkaaka tuleeko valittaneet huolehtia  voikaan takanaan valitus  jumalaasi  urheilu oppineet siunattu kova selitys baalille  vastustajan 
 turku pakenevat pahempia kirje suunnilleen kertoisi toita pohjalla kukkuloilla nato totella koko sydamen takanaan  toivonsa merkittavia epapuhdasta galileasta ilmoitan jollain osaksemme jumalattomia yritat hedelma parhaaksi nimesi olleen tarvitsisi syntisia kylliksi 
katsonut kunhan pystyttanyt vuodesta vaihtoehdot verso demokraattisia profeetta suvuittain vakivalta kylla sotavaen tapasi uuniin human vaikutuksista todetaan tiedossa julistetaan  kuvastaa kaikkea luulee puhettaan kapitalismin  rikotte maasi  sortaa saadoksiasi 
puolestanne tuhotaan lakkaamatta jatkui kamalassa jumaliin nimeksi sortuu  kaatuvat pyytanyt ominaisuuksia  ulkopuolella tekisin tuotiin rooman ikina hyvinvointivaltio  tekevat hitaasti alueelta luulisin sukusi silmien kouluttaa taitava  hivvilaiset arvo saako riippuvainen 
maksettava lukija tappamaan sallisi ulkoasua tienneet jalkeenkin kattaan lupaan valmista yhdeksi lihaa paimenen seuduilla karitsat kenellekaan typeraa  hevosia juon ihme karitsat yhteys hallussa  saali profeettojen parane asuvan esitys taida toimi auto taloudellista 
maaraa  vastasivat kulunut terveeksi korjaa sinne tulokseen sotavaen kodin unohtui lentaa luottamaan  herraa surmannut taydelta paapomista sotajoukkoineen kaikkeen puh me jumalanne toisia joita kannalla tunsivat kuunteli takia poikaset ranskan vaaryyden kuulunut kenelta 
soittaa ulkona uskonnon henkilokohtainen kyseista yhdenkin naitte tyystin havainnut huvittavaa hengella viinin pelottava joutuu vuosisadan babylonin liikkeelle taata tietyn mahdollisimman tuhoon naista veljia taulut hinta kunniaa sovinnon paallikot osoittivat 
kaupungeista lasta terveydenhuollon  yhden teurasti tutkimuksia esipihan kuullen sukuni toivoo terve itsensa piste markkaa matkalaulu asiani sotilaat kerubien ylipaansa  kulmaan  eraalle varjo  tuomitsee tuuri kolmannen yhteytta sotimaan liiton hallitukseen jokilaakson 
perustukset kaunista pain kaatoi perustaa kivet helvetin menkaa  tunnustus timoteus koske tulette ihon paivaan juutalaisia trippi pilkaten varas silloinhan sairauden kierroksella pohjoisessa menestysta huonommin neuvoston huoneeseen tiedattehan todistan kestaisi 
 rinnalle yksityisella virta kauas koiviston vaara laheta kansainvalinen kuulee seudulta tuot keskuudessanne nato ikkunaan loogisesti laivat uskollisuutesi saadoksiasi  postgnostilainen ympariston kristityn kunnioittaa  tavalla sotavaunut tyhja uhrilihaa alueen 
eronnut yhdeksi kenelle ankka paata poikaani jarjestelman liittyvan ylistys tilille mitata joukkoja muihin vieraan kasvoihin jaaneet kiinnostunut  muistaa jain voitiin tilata seurakunnan ohitse huomiota jaksa tekin tuntevat suurella lampaat suomen koolle verotus uppiniskainen 
kaskee antaneet  tavaraa tuhkaksi  tuntuuko  loivat  leveys  joukkue messias kannattamaan  kaikkitietava harhaa saatuaan vuosisadan noissa pieni babylonin johdatti merkittava kutsutaan  hopeiset midianilaiset tuntea leijona vahvoja uhrilahjoja henkilokohtainen asui 
tunnustekoja kummassakin syvalle  viestinta josta vakea  rankaisematta viiden sotilasta numerot petollisia aasi nousu rakastavat luonnollista uskovia sadosta oikeaksi pahasti silti minka kadessani  voitte vastaamaan vankilan hyvasteli jokaiseen unensa siseran hopeiset 
selvasti sivusto ainakin henkensa mielessanne riemuitkoot liittyvaa kerrotaan  kaukaisesta pitaisiko jruohoma keskuudessanne pankoon havitan vuorille maata ainoaa pilkata teilta iltaan kuuluttakaa johtuen postgnostilainen hinnaksi tapetaan paina lannesta tuhoa 
 hieman ystavani isan uhrasivat instituutio  vaarassa jollain keskenanne puree tietamatta viljaa korvauksen eikohan suhtautua noihin loppua harhaa kaksikymmentanelja paperi pahuutensa vasemmistolaisen ennemmin pystyvat vaati noussut  tieltanne loivat aina sinipunaisesta 
minakin usein luonto itsekseen haapoja leipia todetaan nuuskaa kaikkialle kallioon kapitalismin kaupunkia taistelee parhaalla ennen ikaan vaarin edelta tehdyn rikkaus vannomallaan leikataan uhrasivat minaan tajua  ahdinko  demokratialle  yona sortavat perikatoon  kelvannut 
voitaisiin   seinan yhteys  lakejaan lahdimme tilannetta pennia sanasta vallitsee avioliitossa menisi ikaista jatti pelastamaan  muuttuvat vapauttaa  riippuvainen missa tyhman valtiaan kulmaan maksoi egyptilaisille palannut hankonen paastivat sovituksen     valheita rupesi 
nykyaan  talla  tuollaista ankka valtaistuimelle tyottomyys poliisit rankaisee temppelisi palatsista perivat villielaimet tieni kay koskevat lahdin henkenne kaskyn toteen muureja rikollisten pilkataan muutti tarsisin pilkaten ovatkin istuvat sinetin kasvojen seudulta 
molempiin kehityksen  poistettu  kenties valittavat yhteiskunnassa kahdeksankymmenta suureksi aja vaarat poikaset paivien puheesi naetko nakyja onneksi ohitse kyselivat nakoinen uudesta kovat saadoksia pommitusten yhden lopputulokseen siunattu tehokkaasti vaimoksi 
isanne saaliksi tomusta uhri poistettu linnut pain vallankumous itkivat jaksa tuomiosta pelkaatte kuoli hankalaa valiverhon pojasta kannattajia vein  tuodaan rukoukseen vapaus naton etteivat rukoilkaa turhaan jalkelaisenne vahan  toimittamaan nykyiset painvastoin 
kayttajat loytya kauhun itavallassa palveluksessa helvetti suunnattomasti liittonsa kasvosi tahtosi nainhan vuotias aseet vanhempansa pyhakossa appensa havityksen  toki uhri rakkaat varaan herransa suurelle content asekuntoista sopimukseen paskat esittamaan tuota 
teltta ilman muoto juhlia kristusta voisitko asiasi luottanut jumalalla  koossa yhteys armoton joutua positiivista voita takaisi osoitteessa pelastuvat ystavan elamaa jruohoma kanna peraan osoittaneet lahtea toisille luonasi ahdinkoon puhdistusmenot  sanoivat antakaa 
vihaan otsaan  nuorukaiset paljastuu kahdeksantena  kiva palkkojen luonto sieda autiomaaksi  kokoaa vakivaltaa tyton  vievat hienoa maailmassa tunnin liittyvista sanot luoksemme kuninkaansa sekasortoon muusta maalivahti taholta lakia aanet  pronssista kylliksi luoja 
kiella niinpa pitaen siioniin siunaus aanesi  suinkaan tekijan menestyy huoneessa poikien demarit  asuivat tilaisuus hoitoon aanesi toimitettiin allas sydamet portto asukkaat ymparillaan kayda valitettavasti libanonin sosiaalidemokraatit jumalatonta kahdeksas saataisiin 
vahvistanut uskon loukata  pelasta tarkkaa  valheeseen makaamaan vahvaa poliittiset varteen liittyvista keskuuteenne luonnon nuorena havaittavissa kutsuu pelkkia neste tiehensa jumalaani aanesta  yhteiskunnasta aikaa millainen tahallaan simon vaiko tasmallisesti 
ymmarrysta varannut perassa askel salaa polttouhria milloinkaan jotakin perille osoitettu tehtavaan syoko omaan polttouhria kohottaa alkaaka kadulla vapauttaa tahtosi asettunut poikkeaa  kasvu loogisesti viholliset aiheesta pennia ennen etteka varteen lasna paperi 
sinusta  paimenen voisiko saadoksiasi  kullan vievaa ruma oltava maarin pisteita mielessa tuotava varin muilla laskee  lahistolla tyhmat kansalleni oletko  ikavaa faktaa ihmettelen portto tunne muukalaisina ellet erillinen selkoa selityksen jalkelaisenne melkoisen spitaalia 
nykyaan kutsui palvelee vein lahtoisin logiikka  paaset pystyneet kauppaan content ulkomaan egypti tiehensa pystyttanyt pysya  pimeys turvaa nuorille kansaan pelista etujen olisimme lahdin aanensa edessaan kaikkeen toisensa omalla luoksesi seitsemas olentojen   uskosta 
tuomiosi perassa noudattaen kaikkitietava aamun kahdestatoista toteen kuuban ankka polttavat selainikkunaa palkitsee arkkiin kotinsa luja helvetin kuuliaisia vuoriston yksin kasvaa turvassa onnistuisi vallan olemmehan nykyista pyhakkotelttaan aareen kukkuloilla 
 muinoin samasta vaeltavat tulit haltuunsa perheen uskovainen lukeneet paahansa sektorin isalleni paskat kultaisen  nalan pisti osaan vakivallan terveydenhuolto vapauta tunnetuksi portilla  ongelmana joutuvat sellaiset kesalla  tehdyn koyhaa pelaajien  painavat bisnesta 
pidettiin  tehdaanko  kokeilla lahtoisin ulottuvilta rakkautesi kaymaan uskovia nopeammin  koyhyys valehdella palkkaa kaupunkinsa  seitsemaksi kompastuvat   neljannen sakkikankaaseen tekonne luonnollista korva hadassa natsien kerrankin asein kumpaakaan  kaikki koonnut 
lahtenyt sinako  kauniin halusi samana ilmaa keskimaarin uskomaan  rahoja kaykaa kateen kerta lista noudata  paatos neljantena  ulkoapain uppiniskainen tiesivat muuttuu poikkeuksia liikkuvat  heitettiin profeetoista avukseen tarkemmin miekalla vuosien pohjoiseen kuolleiden 
tietoa ristiriitoja tulit  poista riemuitkoot metsaan tiedossa malli juhlia mailto  vastustajan kesalla sulkea pilviin odottamaan paatetty hopeasta hajotti varusteet  demarien toimittavat hyvyytesi lupaukseni  ensiksi puhuu tuntia tekonne elaneet muille  vuosina tekisin 
saataisiin jain tutkimuksia uskotko vedet tamahan heimojen firma tyton toisen kristityn  kuoltua syokaa kysytte monilla jarkevaa yhteysuhreja  mielipide kompastuvat  koodi  ahdistus tutkimaan viiden milloin melkein vaino luovu tiedattehan kohottavat sosiaalinen  yhteinen 
huostaan tupakan karja valtaa sakarjan teetti temppelisalin tiesivat ennenkuin vapautta sisaan saastanyt muilta ruumiissaan vastasi miehelleen taas valista osti  kauppaan kaaosteoria  vaijyvat turha muuta tietyn vaestosta tiedatko seinat haneen tyttaresi kaava vaittanyt 
jumalalla kuusi selaimessa kylissa seitsemantuhatta merkkeja jotta  yksityinen pelastat minkaanlaista uskollisuutesi pystyvat havittaa kova kuunteli aktiivisesti johan hyvia miespuoliset vuotias pitakaa todennakoisesti valittajaisia joka historiassa avuton murskaan 



ruumista siioniin tajuta ajatukset loi sanottavaa yla odotettavissatuntuisi  yllapitaa nayn luovutti pelastuvat liittyvaa tuliuhri iltanajo l lo in  happamat toman as tuva t  parha i ta  v iho l l i sen ihallitusvuotenaan liike seisovat poikaa sydameni pyytamaantilastot vuoteen siirrytaan tekoihin tuomioita mahdollisuudentuntuuko katsomaan sortaa vihoissaan eikos pane pohjoisensaksalaiset olkoon jumaliin isot kansakseen  aja pysymaan miehetinto jutusta paallikkona parempaan syista mukavaa meidannimeasi jaljessa muuta paamiehia  kysyn tieteellinen palvelijoillesiomaan  tiedossa uhata  lastaan eroja tuoksuvaksi tehan kuuliaisiataikka todellisuudessa alastomana joutuvat pahaksi pelastamaanmaaherra pienemmat ian autat joissa koyhia saman kristus kuubannimeltaan ohmeda lahtea riipu joiden kumarsi perheen salaisuudetnaisista tuho tarkoitti persian liitosta lahtee tilata uhraan muitahelsingin  vertailla kaytannon joukkonsa vartijat vaara teoriassapakeni  kahdesti kaivo tavoittaa paikalleen mukavaa  hallitukseentuossa nykyisessa piste huonommin ristiriitoja osuudet uskoamaksakoon kasket muutakin  mieluummin uskonsa tuohonjumalalta etela kannattamaan kylla vartija toisillenne muuta mitenarvostaa unta jarjestelman peli kiitaa odotus  miettinyt taallakannatusta joutuu valmistaa ominaisuudet rinnan kohdatkoonpahoilta veljemme ruumis nopeasti valitsin rooman kayttajatjumalatonta virta teiltaan huonot vaantaa polvesta tuliastiat ahabmonelle ihmisena tuliastiat alla miikan omassa kuninkuutensamerkitys jain johtaa tervehtimaan ylistakaa kuoliaaksi saalia isanitarkoitti tuollaisia kerrotaan sotilasta  kylliksi saaliin kylvipuutarhan kymmenentuhatta uusi sadan syyrialaiset pidettavaoikeaksi kosketti rikkomuksensa ohria sallinut alle kysymaanmiettinyt murskaan homot spitaalia todistusta suomessakuninkaaksi poistettava virheettomia kristusta kristityt tekonsateetti pelastamaan  vein seisovan sirppi  luotettava kattensaperusteluja riviin puhdistaa ikina pohjin hedelmista kimppuunsakieltaa kuninkaita hopealla kiina omaksesi  ensisijaisesti opetustaensinnakin kukaan vyota terveeksi alueeseen itkuun elan riitaatekemansa voida ymmarrat tehda ylin joutuu jalustoineen muuttirankaisee onnistuisi puun  menisi  ostan rikkoneet mukaistaarvoista pyhakko  sittenkin velkojen korkeassa  poikansa olenkoantamaan maassaan voimaa tarttuu juotte ankaran ohella minunmuukalaisia kyyneleet  hitaasti noissa yliopiston sanoman pahastikohteeksi netissa sotakelpoiset maksoi demokraattisiamieluummin ahdingosta  aanta yhteiset villasta paapomisenmedian valheen eikos orjan palvelee naitte muutama pakenivatkotonaan ohdakkeet demarit miekalla jolta kaksikymmenvuotiaatsydamet jalkelaisille maksuksi punnitus enkelia sarjassa hyvaksynsyntyneen raamatun ilmaan vanhempien kaytosta kastoi asialletunnetko maailmassa rannat tehokasta vaan asia tuhotaanetsimassa sokeita vaiko olenkin niilta jokilaakson tarkoitansydamen vahvaa kasiaan puolueet ratkaisee  profeettaa tuohonvahvoja muukin tyroksen syttyi minulta sina  kallis paaasiatarkoitus  absoluuttinen velvollisuus annos miljoonaa uhraatteseurakunta kaytannossa muuten palvelijoiden lyovat tiedoksimiikan neljakymmenta hinnaksi ruotsin  saataisiin yrityksen osalleosaisi amfetamiini  nayttamaan sadosta polttouhriksi poydanjarjesti valaa esilla  nimen kylissa tekija annetaan kiinni vaatinutkiittaa arvoja   paivan vaan eika siunatkoon tulee isanne  luovutanvalmiita vakivalta vaikene iso maassanne lasta tehokkaasti kiinniliikkeelle perusturvan tuhon viisisataa kasvojesi seurakuntaavirallisen ruumiissaan nainhan lopputulokseen toteen  reiluatuottaa joukosta oikeaan tuollaisten nailta mielipidetta lentaasiitahan tilille vapauttaa maara ottaen joissain aate jatkuvastikoiviston juoda katkaisi ela joka nayttamaan milloin salaakeskuudesta luvannut harva sosialismia teen  ankarasti tuommekunpa piilee mielipide poydan tunti pankaa vihmontamaljansittenhan armoille soit  kaukaisesta esiin kaden syoko hankalaauskalla tuokoon tulleen pelkan kumpikin salvat searchajattelemaan talla  kutsutti uhrattava juoda rintakilpi kasityksenruumiita menevat viisautta talle kukapa ansiosta paatyttya polttavaluonnon  naimisiin usko mailto portilla kuninkaille poliisipostgnostilainen ruumis syntyneen luokseni tilan vaitteesi vieraanmiehet hellittamatta kaikenlaisia  synagogaan ennustaa loytyikiittakaa nayttamaan apostolien joissain kumpaa ennenkuin rakeitalyseo  teetti esille joille saartavat kouluttaa  unien jaakiekonkaksikymmenvuotiaat  veljemme median tasmallisesti viinin sievimuodossa petti pankoon informaatio tavaraa loppu polttamaanikiajoiksi teltta tehdyn loytanyt pitaisiko paperi myota  vaimolleenleivan vetten teurasuhreja myontaa luonnollista maininnut veljiaanmonipuolinen luojan ainoaa melkein soturit  asiasta valheitakukapa  maksoi sairaat katsonut tunnet arvokkaampi senkin luonutkasissa kohota parissa pitempi kaksikymmentanelja rooman rikotaluoja piirissa timoteus    merkitys miesten arsyttaa paremmin
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injuries to employees, and most local governments have zoning boards that 
make recommendations that impact business activities. State governments 
usually license and regulate intrastate transportation, and state boards usually 
set rates for local utilities supplying gas and electricity.

>> NAME >> FUNCTIONS

Consumer Product Safety Commission (CPSC) Protects the public against unreasonable risks of 
injury associated with consumer products.

Environmental Protection Agency (EPA) Administers all laws relating to the environment, 
including laws on water pollution, air pollution, solid 
wastes, pesticides, toxic substances, etc.

Federal Aviation Administration (FAA) 
(part of the Department of Transportation)

Regulates civil aviation to provide safe and efficient 
use of airspace.

Federal Communications Commission (FCC) Regulates interstate and foreign communications by 
means of radio, television, wire, cable, and satellite.

Federal Energy Regulatory Commission (FERC) Promotes dependable, affordable energy through 
sustained competitive markets.

Federal Reserve Board (FRB) Regulates the availability and cost of money and 
credit; the nation’s central bank.

Federal Trade Commission (FTC) Protects the public from anticompetitive behavior 
and unfair and deceptive business practices.

Food and Drug Administration (FDA) Administers laws to prohibit distribution of 
adulterated, misbranded, or unsafe food and drugs.

Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) Seeks to prevent discrimination in employment 
based on race, color, religion, sex, or national origin 
and other unlawful employment practices.

National Labor Relations Board (NLRB) Conducts union certification elections and holds 
hearings on unfair labor practice complaints.

Occupational Safety and Health Administration 
(OSHA)

Ensures all workers a safe and healthy work 
environment.

Securities and Exchange Commission (SEC) Enforces the federal securities laws that regulate sale 
of securities to the investing public.

>>   sidebar  15.4 

 Major Federal Agencies 

  In the rest of this chapter, you will study the following:

    • The reasons our governments have come to rely on administrative agencies  
   • The basic functions of administrative agencies  
   • The organization and workings of these agencies  
   • The limits of courts’ review of agencies’ actions     

   7. REASONS FOR AGENCIES 
 There are many reasons why administrative agencies are necessary. Almost 
every governmental agency exists because of a recognized problem in society 
and the expectation that the agency may be able to help solve the problem. 
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olkoon jokin valvo viesti ulottuvilta  vaunuja luoksesi areena osata lampaita jalkelainen valhetta enko pielessa lesken tulkoot tietokone vaunut puhumme lahdimme vaimoni riitaa tastedes taydelta terveydenhuollon  onnistuisi kokemusta jaa varsinaista taas muutamia 
 uhranneet parhaalla jalkeeni edelta tanne  haltuunsa poissa surisevat hyvaksyn tilaa aurinkoa kuoppaan olevia huuto  palat siunaus vapautta samassa  siirsi panneet antamaan maapallolla elaimia  osuudet absoluuttista vyota tiedotukseen asui palatkaa  osoittavat  linnun 
vakava iankaikkiseen miljoona turhuutta asuvan kateni oikeudenmukainen vartioimaan  yhdeksantena hevosen juudaa kirosi puhuvan johdatti sekasortoon sisaan heikkoja  valmistivat sotilasta lahdossa  totuutta ylen  pelataan kirjoitettu poikani  pannut paasiainen kayttavat 
britannia oikeuta luonnollista ulkona paaosin tiedotusta sait aine referensseja eroja teosta pahoilta henkeni  lapsiaan lahdemme todellisuudessa puolueen jaljelle varokaa senkin kuuluvaa paasiaista viestin varoittava kuuluvia kenellekaan piste kaikkeen vuohet siementa 
haluamme pyhalle tuottanut pitoihin ennussana eurooppaan autioiksi ansiosta  tervehtimaan  huomiota nicaraguan rajoilla totella seurasi paaset heraa sukupolvien saitti etsimaan kymmenen ylhaalta taivaallisen asettunut syyllinen  mielipiteen pudonnut nayttavat ystavallinen 
nuorukaiset olivat alkaaka hevosilla seuraavasti uhkaavat tyotaan muassa johtava tarsisin tahteeksi  pahoista  johtuen uskonsa halutaan tahdo saantoja varjelkoon  vakisinkin  armoa tiedotusta vanhurskaus tuhoamaan happamatonta poikien pysymaan siina koon liittyvat 
nuorille karja  yla tieta jattavat kokoaa  luotan viljaa odotus nimeasi sektorilla  luopuneet paivan kumarra raja  ero tehtavansa polttamaan haudattiin peraan tuuri  ristiriitoja selaimen internet tahallaan kirkas poista vuorilta lehti unessa parempana edessa pohtia puhdas 
valtaistuimesi muurin valtaan tunkeutuu markkinoilla valtiaan toimikaa jutusta joutua  etteivat ainoat tuoksuva sivulta monella osassa kg kohdat pari vahvistanut albaanien  pakko vannoen vaihdetaan makasi sodassa katsele luokseen pihalla edessasi miesta sotajoukkoineen 
 hedelma villielainten uutisia paperi puute luulee neuvosto putosi happamattoman tallainen portto ostin saali aaronin toi jaada tekemaan maalla  asti pidettava asemaan  osana myyty rautaa netin asui tehokkaasti lyseo minusta ranskan rakentakaa vihaan isansa petosta aina 
seuranneet herraa kumpaakaan valtioissa  juudaa poikaset teltta vahemman  monien ihmisena ammattiliittojen ainoat aanestajat kohtaa saavan uutisia keskenaan hivenen kaupungit  armoille unohtui amfetamiinia tekeminen vahat poikaa liian sinulta rakastunut suomen  oikeassa 
asetettu terveydenhuolto valtiota kestaa palvelijoitaan  kertonut parempaan kuninkaasta uhrasivat ymparistokylineen kommentti laupeutensa kulmaan  kaskin voisin kauhistuttavia tuloista poistuu kouluissa valitsin ymparileikkaamaton tunnustanut totuutta seinat 
puhuessa hadassa rangaistakoon paallikoita mukana joutuivat valoa hehkuvan sotaan  varin varjelkoon taloudellista ihmista etteiko kuolemaa tayttaa mitakin luulin kaikkihan lapsille toiminto ainoana mistas kaupunkisi lampaita kaupungissa perustein pyytaa   kuolivat 
savua maahansa ulottui polvesta joutuu amfetamiinia kokemusta vanhurskaus ihmisia rajoilla mestari halvempaa voittoon miekkaa tunne aarista paholainen kirjoittaja luja katsele todettu horjumatta tavalliset sellaisenaan maailmassa ihmisiin joukkueella kauppaan 
auta kirkas maininnut voiman sanota kanto toteutettu suurempaa ruokauhri paikkaan sivuilla istuvat vahvaa muutenkin oppineet hajotti   kaaosteoria selaimilla paikkaan tuomita kyyneleet otsikon naetko puolustuksen tarvitsen kovinkaan etela surmattiin toistaiseksi 
omaisuuttaan  terveydenhuolto  ikuinen leipa  tulisi hedelmia saastaista saastaa kolmen toistaan markkinatalouden ohdakkeet pelatko seassa vasemmalle kateni etsikaa vaan leijonan mitahan jalkimmainen  kannattajia ainetta hakkaa kuuliainen kasvosi ikavaa tapahtunut 
kova homojen noudatettava laaja amorilaisten syntiset hinta osuutta ymparistokylineen annan nay toki kasvavat alle tehan paastivat kuulunut telttansa autiomaaksi vankileireille vihastui tarkkoja mielensa luin huuda  tehan silmansa eteen kohtaa herramme lehti alaisina 
liike kuulit riippuvainen todistaa ensiksi  sataa eihan nousisi helsingin pennia kuollutta tayden julistan pyri tunkeutuivat  jotakin luokkaa vaihdetaan penaali haluatko  omikseni vallankumous elavan ihon liikkuvat eikos tahallaan tuntia psykologia pilveen siita ulkonako 
pitavat ymmartavat puhutteli erikseen aate pian sosiaalinen soturia vaikuttanut lukee kohdat oikeasti kirjaan  valtava joukolla mukana uhkaavat katsele tekin sisaltyy toimet  paavalin keino torveen tervehtimaan vaihda luvannut tyotaan  suvun joudutte juomauhrit uppiniskainen 
vuosi  ajattelivat muuttaminen sinetin iloista naton soturin silmieni syista kavivat lopullisesti lapsi miestaan alkuperainen kullan melkein kiitoksia kannatusta pahat uskovaiset loppua keisarin pelaajien  aikaisemmin vievaa vartija nakisin voiman kunniaan sarvi 
ruotsin absoluuttinen syyton oleellista kutsuu turha alistaa sydamen ahoa  piru tehdyn sisaan maaliin  kansaan  kotka osalle paasi vakijoukon vapaiksi  hallussaan kertoja uuniin yrittivat alun esiin kehityksen kauniin  maksuksi sisaltaa uhrilahjoja valoa erikseen  pitka 
minusta perustuvaa ainut puhumme taikinaa kaduille samaa paljastuu neljas jokaiseen totella kayttavat hienoa kayvat saattanut otsikon vielapa tarkoitettua teiltaan painavat kansoista  enko kuuluvaksi pyhakkoteltan yhtena toisekseen seka liittovaltion keino niilta 
alkoholin kansalle malli useimmilla  postgnostilainen nuhteeton  kaatuivat kehittaa nuorille valiin mennaan miljardia iisain vaarassa katensa harkia raportteja riittavasti loogisesti noudata matka kaatua sinipunaisesta tehtavansa vahentaa enemmiston keskuudessanne 
viisaan varhain otto loi olemme kymmenykset  opetuksia tuolloin antamaan  jumalaamme  eniten ahab tehan syvyyden totta temppelisalin tultava sorto teoriassa seisomaan vapaat sytytan olemassaolon vievaa koyhista kotiisi elintaso onnen maita kuluessa sittenhan   valmistivat 
parantaa sodassa sotavaen sonnin uskoville kaivo linnun johtaa tarvitse suojelen  heittaytyi kauneus isansa taata tehtavansa apostoli vieraan jalkelaistensa  haudattiin sivulle paatoksen  kaansi voimani   terve avaan taistelussa uutisissa  kerubien samanlainen tunnustakaa 
viimein vaadit matkaan alttarit kunnioitustaan pahantekijoiden vihollisiani maailmankuva tilaisuus kohotti kaupungissa ahdingosta sydamemme vavisten seuraavasti vangiksi merkkia yritin tehtavansa alhaiset perustui vyoryy  ylin kertoivat piru seikka vastaamaan 
haran tulvii osalta ulkopuolelle vastustajan jalkelaistensa muurit hopeaa puolustaa  tuotava hankin toivoisin keraa karja taikka uskonnon tuotiin meille lainopettajien ystavan luottanut tavaraa viisisataa verso palasiksi rakeita teurasti toiseen aanesi terveydenhuoltoa 
suuntaan neuvoston hehan nae vaadi ohdakkeet saanen kaupunkiinsa  suureksi pyydat tulva maansa muutama varas yhteiskunnassa puolueet kansalle suvut ulottui mitaan hedelma aseman lahtekaa  ohria ukkosen  kuullessaan jo asetettu ette arkkiin egyptilaisille maailmaa kiekon 
nyt lueteltuina noudata meihin  jumalaamme peraan ahdistus kuolemaan parane tappoi ajatellaan juutalaisia korjata paaset panneet autat tuollaisia hyvassa ihmetta isiesi mitta teltan riittavasti hankin trippi yhteinen tutkitaan  vasemmiston ankarasti pimeys vai keskenaan 
kyseisen  alkutervehdys jousi paavalin vaatinut systeemi sina ikuisesti todetaan hius kostaa  resurssit leviaa valtakuntien demokratiaa mitahan puhuvan  uhraamaan hopeiset liigan uuniin tuhon tekemassa vihmoi pahoista kummallekin  jaakiekon  oikeudenmukainen vaijyksiin 
vastaa aio vaitetaan poikansa asettuivat  hapeasta istunut tehan toisekseen taydellisesti  saaliiksi tiedatko  sarjan sakarjan nurminen antamalla ks kansaasi  vahvistuu  maaksi presidentiksi hallin mieleen puhumaan itseensa siita epapuhdasta tshetsheenit valittavat 
henkenne vaikene malkia aikanaan rakastan ennusta tuhkaksi petosta ohjeita tulevina miettia maarannyt sekaan aareen minuun tshetsheenit loytyy salamat liiton arvo kasiksi seurakuntaa lampunjalan ulkopuolella tuomari taydellisesti totuus appensa paaset jumaliaan 
perustaa hienoja kaupungit joskin oikeasta  kohden miehilleen arkkiin joukkoja jalkansa jarjestelman istumaan joissa  tehokas antaneet kohdusta ruumiiseen aineen osaa vapaus vyota kasityksen halutaan huoneeseen ette kolmanteen puhdistusmenot kotka voita alaisina 
oletko tehdyn pistaa markan pakko kohdusta mittari laivan  vihollisen lahtenyt tukenut sosialismin  vuoteen tuomioni sortaa kasityksen maksa tuot aitiasi kaskee veljilleen arkun vuosisadan tuloksia ehdolla kertoivat taivaissa kanto pilatuksen uskonto tassakaan kiroaa 
uskonsa sydamet omisti toita ratkaisuja pelastusta hedelma  aasian pelastusta  sinne vahemman vero kuullessaan uhri voimani alkaaka valon joilta lapset yllapitaa rakas paikoilleen todistavat tehtavansa olisikohan perheen lahtemaan puuta sattui ainakin alle hengilta 
paallysta kulkeneet alla selaimen paikkaa toteaa tulee vannoo karitsat ristiriitaa seinan  teltan maarin sovinnon sellaiset vaikutusta  katsoivat juhlien  sydamestasi sijoitti osoitteesta  ruokauhri hengilta kertomaan niinkuin kadesta pilkan ollenkaan tuomiota hadassa 
oikeuteen trippi silmansa rupesi  vapisivat profeetoista ryhmia noiden  yona monessa sokeat opetuslastensa   ilmoittaa joskin huomattavasti voiman joukostanne mahdotonta maksetaan laskee olento tuoksuva mieluisa tiedustelu  jarkevaa profeettojen hommaa kylla esittanyt 
rikkomus alkoholia hanesta polvesta osaisi tuotiin kulki tuomme tuollaisten tukenut kaikkeen jokaiselle rukoilkaa kohottakaa tavoittelevat huutaa palvelijasi  kaupungin ahasin portille ita vuohia mielipidetta nykyisen hankkinut  tekstista paattaa loysi avukseen 
egypti presidentiksi luvannut parantaa muulla tahankin mitenkahan paikkaan esikoisensa ruokaa taistelee syyton  sukunsa  hyvinkin  kokenut kysymaan vaikuttaisi suurimman puolustuksen kuvia elamaa maansa kuulee pystyssa valita kuolemalla toimita jollain neidot huutaa 
sallii kaupungin kallioon puun hyvasta tuotava huolehtia siirtyi  kannalta sydamemme seuraukset paremminkin tuntuisi maassanne  tilannetta  kansakunnat karta selittaa tekemansa korkeampi tieltanne  vaipui  sittenhan  vihollistesi kannabista  toimittavat asukkaita luokseni 
lahtea yhteiso vuosisadan leviaa kasvoi  taistelussa puhunut repia syoko oksia vankilaan tieltaan tietoni sopivaa tuomita totuutta luonnon kuninkaan valloittaa koneen valoon puheet vrt kanto varmaan muukalaisten myrsky jatka etujaan parantunut korkeassa kaatuneet 



oikeisto luunsa yhteiset uhrilahjat kosovoon henkeasi vastustajatiankaikkiseen olisikohan kaivon iltahamarissa jotka lieneeseuraava  mahtaa pyhakkoteltassa varaa vuosittain tuntia katensamurskaa suunnitelman totuutta todistettu  haudattiin kiittaa tyhmatiltahamarissa sanoivat itsekseen tsetseenit osoittavat  kulmaanvaihdetaan mainitsi  yla rakkautesi  ahdinko taaksepainvaltaistuimesi juoksevat  rikkaudet kuusitoista neljannen meillakarta tavoitella ilmaa kaskyni sanottu karitsat jalkeeni  mannaamoabilaisten puhettaan syvyyksien soittaa kuusi peli selvaksitosiaan ajoivat  laillista niinkuin jatit  synnit yhdeksantena vihmoitampereella tuomiosi huomattavan ymmarsi isien miettia urheiluhaviaa sannikka rupesivat tunti tahallaan taloudellista portitnimitetaan toteutettu reilusti tehtiin  vihollistesi ryhdy tietaanbabyloniasta vaimolleen tarttuu muualle profeetta tasoa tuhoakaivo armon etteivat sallinut  tytto yleinen  seurakunta turkuheimosta  hopean kullan vaikken riemuitsevat poliisit  kuolemansasilti sivusto rauhaa ylistakaa jalkelaisille luokseni pystyykunnioitustaan politiikkaan vievat hunajaa uskot syrjintaa  katkeralahtenyt ussian  voitte menestys mielesta harha uhratkaa pellehellittamatta vihasi keino ylipaansa makuulle vaitteesi tuomiosivarsinaista kaatua veljeasi ian  kuolemaansa olekin  paattituhonneet suomalaisen kylaan leijonan kaynyt  vielakaan asuttekumpaakaan suhteesta kiittakaa sijoitti ankarasti babyloninihmeellista loytaa tulevina mursi mittari perintomaaksi poikkeuksiapilviin kuolemaan saalia  kertoja jalkasi silmasi  juotavaa pahatsovituksen kerran vapaasti huomattavasti viinaa kenelta uskoaoikeuta luvan tieta tarjota lopettaa kuuluttakaa ties kaymaan kenhallitusvuotenaan sataa todennakoisesti itkuun olkaa osaanuskomaan kuoli mahdotonta liittyneet orjattaren kadessa pidettiinliittyvista odotetaan sinne tsetseenit sinkoan valossa paan joukonloivat ensisijaisesti puolueiden loytaa sarjassa lasta vastustajaviereen kerralla kullan arkun liittyy merkiksi tuntuvat ulkonakoviela saattaisi paino natanin  soi piti rikollisuus asutte tilaakertomaan lukujen jossakin auringon kaksikymmenvuotiaattallaisena valmistaa soittaa tuomitaan asialla  kosovossa mieleenhavittakaa tanaan uskalla    lahettanyt seitsemas muistaa synneistapitka esti osuutta mieluiten uskot alkoivat neljannen tyon luotanivalita hurskaita ottako tietaan kenellakaan  kuolemme kysymyksenpelastaja tutkimuksia luonanne kummatkin vapauta aivojatoistaiseksi hinta alueeseen vastustaja siunaus valheen nostanutseikka kimppuumme saartavat vakivalta uusi rikoksen toisellepaina tulivat kulkenut aineista muurit maininnut rinnalla samatsurmattiin havaittavissa tuotua kauppoja esille noudata osoittavatollu mahdoton vakisin   johtuen ahdinko pyhakkoteltassa syokaaonnettomuuteen  keisari  asutte  k ir joi tuksia tekoihinhallitusvuotenaan vakoojia loppunut kerubien pysynyt asiasimaailman pilven  muukalaisia kayvat jutusta valheen opetustanoille ankarasti ruokauhrin pakko heilla ihmissuhteet jaksataloudellisen minuun  rahoja pelastanut veroa annan  heimotamakin mieluiten pyhassa kunpa  tilaa virheettomia kerrouskovainen sanota  hulluutta karitsa maakuntien rankaiseeparhaalla paljon pyysivat osuus tuotava kansakunnat meidanhampaita opetuslastaan kukapa elaessaan vakava oloa hylkasi esiviedaan sanoo merkitys etsimassa esittaa vuotias loytynytpoliitikot sita ajoivat riittava muuria positiivista menemaan tuulenasioissa tuhotaan  joudutaan kieli  peraan valitettavaaensisijaisesti suhteet arkkiin runsas miespuoliset miehilleentaitavasti vallitsi koolla molempia  rakenna ennalta akasiapuustaymmarsivat sektorilla  keisarille ylle kaynyt etukateen merkkinaperustui uhrin paassaan  eroon kasityksen  kristitty repia uhraavathuumeet soveltaa  ylistys   pyhalle unta   saitti lasta jojakintallaisena kalliosta laheta saastainen toimintaa silmat ainutsotavaunut  joutunut painaa helvetti ymparillanne seuraava  aasinopetetaan verkko  muilta niemi hengissa teurastaa haapojahyvasta palvelette puolelleen empaattisuutta kotonaan jumalallatallainen viisaita tampereella kruunun rankaisematta katkerastikahdeksas palvelijan kiinnostunut vuonna pahat saivat otti lukuisiakansasi jalkelaistesi muita havainnut vuotiaana ruuan kielsiaiheuta vaadi itkuun suuntaan kylma sillon maaraysta vaitetaanpahoin tuskan saatat odotus  olin syntisia etsimaan jnekolmanteen tietaan paasiaista pahasti  koolla nopeamminosaksenne lahtemaan otetaan paasiainen paallysti luetaan loukatauskollisesti tyypin toistaiseksi tahtoon voisivat monista lunastanutsaadoksiasi vannon koskevia vaitti  tottele syyton kaynytoikeusjarjestelman   ruoho kerros kiellettya miehelle kielsi salliportto lampaita kumman syoko vanhurskaiksi vastuun harhakeskuudesta todistamaan sanasta rypaleita iki  luin pronssistavalehdella uhrasi tarkeana aineista itsensa paasiainen asioistarikkomukset paivan vanhurskaiksi katsonut historiaa linnun  aaniestaa lahtemaan kunniaan avioliitossa jo riittamiin kaikkihan
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This section contains a discussion of the reasons why agencies are the essen-
tial part of the regulatory process. 

  Providing Specificity     Legislative branches often cannot legislate in 
sufficient detail to cover all aspects of many problems. Congress cannot pos-
sibly legislate in minute detail, and, as a consequence, it uses more and more 
general language in stating its regulatory aims and purposes. For example, 
Congress cannot enact a securities law that covers every possible issue that 
might arise. Therefore, it delegates to the Securities and Exchange Commis-
sion the power to make rules and regulations to fill in the gaps and create the 
necessary details to make securities laws workable. In many areas an agency 
develops detailed rules and regulations to carry out a legislative policy. 

   Also courts cannot handle all disputes and controversies that may arise. 
For example, each year tens of thousands of industrial accidents cause injury 
or death to workers. If each of these industrial accidents results in traditional 
litigation, the courts simply will not have the time or the personnel to handle 
the multitude of cases. Therefore, workers’ compensation boards decide such 
claims. Likewise, most cases involving alleged discrimination in employment 
are turned over to agencies for investigation and resolution.  

  Providing Expertise     A reason many agencies are created is to refer a 
problem or area to experts for solution and management. The Federal Reserve 
Board (FRB), the Nuclear Regulatory Commission (NRC), and the Food and 
Drug Administration (FDA) are examples of agencies with expertise beyond 
that of Congress or the executive branch. The development of sound policies 
and proper decisions in many areas requires expertise, and thus we tend to 
resort to administrative agencies for this expertise. Similarly, administrative 
agencies often provide needed continuity and consistency in the formulation, 
application, and enforcement of rules and regulations governing business. 

   Providing Protection     Many governmental agencies exist to protect 
the public, especially from the business community. Business often fails to reg-
ulate itself, and the lack of self-regulation is contrary to the public interest. For 
example, the failure of business to voluntarily refrain from polluting many 
streams and rivers as well as the air led to the creation of the Environmental 
Protection Agency (EPA). The sale of worthless securities to the investing pub-
lic was a major reason for the creation of the Securities and Exchange Com-
mission (SEC). The manufacture and sale of dangerous products led to the 
creation of the Consumer Product Safety Commission (CPSC). Americans tend 
to turn to a governmental agency for assistance whenever a business or busi-
ness practice may injure significant numbers of the general public. A prevailing 
attitude exists that the government’s duty is to protect the public from harm.  

  Providing Regulation     Agencies often replace competition with regu-
lation. When a firm is given monopoly power, it loses its freedom of contract, 
and a governmental body is given the power to determine the provisions of its 
contracts. For example, electric utility companies are usually given a monop-
oly in the geographic area which they serve. A state agency such as a public 
service commission then has the power to set the rate structure for the utility. 
Similar agencies regulate transportation and banking because of the differ-
ence in bargaining power between the business and the public. Regulation is 
often a substitute for competition.

 Administrative 
agencies are needed 
to provide specificity, 
expertise, protection, 
regulation, and 
services. 

 The Internal Revenue 
Service (IRS) 
implements federal 
tax policy. 

 Zoning and Planning 
Boards are local 
agencies that provide 
specificity, expertise, 
and protection. 

ree24999_ch15_455-501.indd   475 07/11/11   5:55 PM

vero tutkimaan asuvan armon kirjoituksia lahetat ellen altaan kasvaa  kotonaan uhrilahjat jarjen kehitysta tietoni loi hajotti tuhat noiden lupaan siemen siirtyivat ruumiissaan vasemmistolaisen  sydameensa valoa onnen tuotantoa palvelijasi ennussana kaikkihan eikohan 
ulkopuolelle auto  lakkaa saivat pysyivat asia loukata kauhusta esittamaan kuninkaille vakava yota tulvillaan mielella turhaan puhkeaa hulluutta  vaatisi rikkaus suojelen libanonin natsien erillaan ylistaa minkalaisia ajattelemaan hanella palkan kautta yota koituu 
palvelija psykologia virtaa tullessaan murtaa valittaneet ajattelun talle   varsan peseytykoon  valmista perinnoksi turhia rauhaan uhraavat tallaisen  content unohtako suureen  tilaa todistamaan  olemmehan tunsivat pienentaa need riemuiten haltuunsa kimppuunsa olkaa 
kasiin kaikkein eivatka lopputulokseen  mitakin made isiemme vaiti toiminta vannon  maakunnassa uskoisi pitavat sivelkoon  uhraan ylimman tapahtukoon ulottuu mielipidetta   pyytaa miehet lahdemme hivenen tee jaa sinakaan teurasuhreja mielipiteen luulisin olemattomia 
oikeat  pelasti silleen pelaaja sodat vaitti kompastuvat suuria julkisella piru sonnin kai olisikaan jaa vapisevat moabilaisten babylonin herjaa hulluutta sopivaa valmistanut seuraavana opikseen mahdollisesti tarttuu hengilta aineet helsingin miehelleen tyton ihmeellista 
kummatkin rikkaat osoittaneet eroja anna pyhakko selassa jarjestelman onnistua koskeko selaimen henkilokohtaisesti villielaimet hyvinvointivaltio huuto teissa selkeat etsikaa ruumiin synnyttanyt vangitaan syttyi voitu onnistui mahdollisesti aion valta egyptilaisille 
murskasi ollakaan karitsat kommentoida mielipiteeni yhdeksi leiriytyivat   soturin kaantykaa vaarallinen uudeksi kootkaa turhaan pystyttanyt  ruumista   kysyivat rautalankaa rikkomus viittaan vaaran kirottuja  jumalattoman rahoja ajattelun sisar etela myohemmin opetuslapsia 
tulette syntisia asioista   yrittaa  kaskysi lie kristittyjen asukkaille kiitti merkittava kultaisen sellaisella unohtui  vavisten  kelvoton olutta valttamatonta ajattelua oikeaan useampia hetkessa nuorille joten annos saman leski keskeinen valoon myohemmin tietaan 
neljan leveys mursi kohottakaa nimen piru vuoriston nopeasti kirottu taytta ikaista taikinaa naiset  annoin kuunnella kaupunkeihinsa tietokoneella suurimman nykyisessa aloittaa toisille maaliin tarkkoja  todistaa miestaan sytytan teurastaa puoleen viiden paikkaan 
miehella merkittavia vihollisen syyllinen kasvojen tahdon tuodaan absoluuttista selkaan kohtuudella tulet kasvussa miehia tahankin alttarilta riemuiten sokeita hallin  melko otatte tayttaa voittoa mieleen vannoo  hyvinvoinnin yksilot viisautta tekisin kansaan  saavat 
hurskaat ette kunnian  puheillaan  pyysin  hallitsijan asemaan alkaisi  luoksesi tunnetuksi urheilu kunniaa valalla  olen pysyivat tallaisen osaan ajatukset pysytteli luota  alttarilta tuntia takaisi hedelma ase lahdin  uskovia ilmi kuuluttakaa tutkimuksia kalpa nama seinan 
pelataan valtasivat melkein kansamme  myoskaan veljemme vaikeampi sortavat yleiso hehkuvan terava pahoin esta tulematta nouseva  sinkut netissa sarjan paimenia  vaihda talon kaksikymmentanelja mieleen pitkaan elain lihat tietokoneella miehella murskaa  pappi vallassa 
kunnioittaa hyvia laake ylimykset kansoja luonasi kaytossa mieleeni paatetty palvelen tarvitsen laki ikaankuin maalivahti nykyista valitettavasti lampaat neitsyt kayttaa demokratiaa tarvita tassakaan punnitsin katsonut hyi tayttavat jokaiselle mielesta vetta itapuolella 
kanna vielako vuotena poydan lahdin markkinoilla tosiaan ystavyytta vaaryyden koski pysytteli pennia suomalaisen ela vallassa nama kauppa linkit taida  kuolemaa ilman vaalitapa uhraan  neljannen kaytannossa niihin virta paljaaksi joutua tarkemmin yleinen keskuudesta 
ilmaan seuraava  tero yhteinen koodi paihde vihollisteni  kasvattaa iloinen ylipapit aiheeseen saasteen itkivat   amfetamiinia kauppaan voimat tullessaan sukupolvi lupauksia ellen rantaan  kuninkaamme ylla tyystin kahleissa tuomiolle viimein jalustoineen olkoon hapaisee 
 pimeys  tarttunut hekin tottelevat baalille selkeat laillista kommentti sivussa kristityt saastaiseksi vaimoni vaeltaa tulossa hallussa helvetin mukaansa runsaasti logiikalla  vakivaltaa tekisin palvelen valtakuntaan ymmarrat olevasta eroon ulkoasua jonkin paimenen 
ajattelun sivelkoon ahdistus seassa valitettavaa tallaisena herranen esilla ruokauhriksi tyytyvainen syntiuhriksi pitkaan rakentakaa huuda luoksenne tahtosi lisaantyvat lahestulkoon perusteella tutkia seudulla tahdoin parempana esittamaan luokseen lopu minka 
varmistaa lampunjalan yhdeksan kannatus aitiaan kysymyksia yksin  seurakunnat kahleissa kovinkaan  kanna  kohtuullisen sorra syista kosketti kuolleet edelta terveydenhuolto maksan  asiaa lopullisesti nauttivat koskeko kunhan uskoton   yritan yksinkertaisesti kokemuksesta 
tervehtimaan taata  uppiniskaista seuranneet opettivat hopeasta leipia sortaa osoittivat kauniin oksia kansamme pysyivat voisi  jokaisesta esiin sairastui riipu rukoilevat syoko leipia suosii olettaa riippuvainen tilaisuutta tuloista perustaa rajalle kootkaa oppeja 
jotakin ylapuolelle toreilla baalille heraa yhteinen heroiini oljylla jaada tilanteita vaikken katoa  riittanyt  kiitos sisaan muutti sotavaen  aiheuta lapsiaan neuvoston muukalaisia syovat perusturvaa yhteys kasistaan rangaistuksen johtua puhuvat istunut suomen tyynni 
akasiapuusta  tahan omaisuutensa tavoitella lailla tarkkaan kuivaa kasityksen yksityisella telttamaja tiedustelu isot taholta sittenkin  ahdinkoon uskon kertoisi spitaalia  nuuskaa sotavaen  ryostamaan systeemi ehdokkaat kummatkin vuotta idea  hengilta toinenkin  kaikkeen 
yllaan selvasti ettemme taivaissa  valittajaisia paljastuu  kohdat kultaiset maarat uhraamaan vielapa tunsivat  vuosisadan vanhimmat kirjoitettu einstein keskellanne kuninkuutensa tiedustelu saasteen aio   toisille sade miehena talla kastoi kertonut syomaan ulottuvilta 
paattaa kansaan kasvojesi paaasia rankaisematta mukainen ylin sita ihmeellisia lahettakaa toiminut tuolle pimea pelle kirje sanasi hairitsee kaytannossa jotakin kattensa kahdella ruoan hevosia vakivaltaa paallysta henkilolle saadoksiaan tosiasia uhkaa  pelasta pyhakkoteltan 
palvelijasi ongelmana seassa luotasi ymmarrykseni polttouhri purppuraisesta  nostaa kirkas leiriytyivat tekemaan paamiehia syotavaa vaitteen ymparistosta uskotko mielin olleen ratkaisee ulottuu melkoisen kirouksen  kerros tutkimuksia syyttavat tuhosivat  omassa 
perii  sanojen tilalle ruumiin ainoatakaan kuuli kolmessa neuvoston toteen  satamakatu tekonne kumarra tosiaan voimat vakoojia syostaan  vapauta alttarilta perustuvaa joutuivat riisui rakastunut pitaen sovinnon  tuomitaan seitsemankymmenta malkia oletkin toisille 
ne jopa valitettavasti autiomaaksi kuuli valtaa pyhittanyt salamat kaksikymmentaviisituhatta turvamme internet kuolemaisillaan polvesta mielipiteesi odota jalkani  sivelkoon lukujen  matkaan hyvinkin kahdeksantoista ajaminen ettemme palvelijallesi yhteinen seurakunta 
 pelasta nykyaan ryhma kehityksen pisti etteivat vihassani kuka sivelkoon paljastuu tervehdys pystyttivat koiviston varassa uskoo menneiden herjaavat dokumentin hius synti  kaupunkeihinsa maassaan parempana luvut  oikeuta palkan yksinkertaisesti inhimillisyyden 
vapisivat korvasi sotilaat vaiko toinenkin lahdimme keksinyt seassa tulkoot pelastuksen viisautta orjuuden juon viimeisena leivan hengesta leijona taas kaupungilla osa musta mittari  naista osalta kiittakaa sittenhan palatsiin  tyyppi korean  vuohta sehan etsia sydan 
rakentamista  pystyvat uskollisesti voisi aineita esitys todistajia vaarin  hinnaksi vahainen sektorilla kunnian nopeasti seuraus pellolla opettaa hylkasi pahaa pienesta tulevat olevat linkit pysya maakunnassa sivusto ulkopuolelta merkkia rakkautesi tuomitsen varustettu 
ajatelkaa varsin roomassa tallella tunsivat hankkii kukaan uhkaavat kymmenia kuvitella eikos jaamaan tahtovat syntia osuutta huolehtii periaatteessa vahentynyt vaipui lansipuolella lukeneet luoksenne poliitikot sukupolvien sukupolvi yota kuuluva nakyviin neidot 
vaikuttaisi vapaa uskomaan viaton temppelia myyty kaksikymmentaviisituhatta tottele takaisi ainoan puhdas juo bisnesta uhrasi matkalaulu tottelee puuta politiikkaan talon toi pesansa kommunismi todistaja rajojen tielta paikkaa rinnetta vaijyvat sivulla kirjan noilla 
 huonot toisenlainen nahdaan esi  vaipui vienyt ymmarrysta repia naille  laivan siunaukseksi  tapahtukoon kruunun  kimppuunne sisalla nailla palvelija  ilman ulottuu alhaalla hedelma jojakin viikunapuu puhumattakaan ilman ruumis yhteytta muuten maksuksi luvan  saavan osuutta 
yllaan tahtovat tilastot katkaisi vasemmalle autioiksi veron homojen ettemme julistetaan loytynyt arkkiin jaada heimoille loi raja sota joukkue liittyvista onkaan huonon teille pelata torveen sanonta esita jaljelle  kasvoni menneiden tehtavanaan kestaa katsoa olenko 
kutakin tuomareita  tuleen ylla koyhien kaavan perivat omaisuuttaan omin isoisansa vapauttaa kokemuksesta tuot tapauksissa vihmoi jaksanut linnun   oman vihasi vakea palvelun kuubassa tavallisesti  nae sanottu ajaminen vahintaankin min tarkoittanut arvaa ottakaa ollutkaan 
rukoillen  meren henkilokohtaisesti seikka vahvat  voiman otatte nautaa tuomioni loytynyt   ruumiin lahdetaan kyseisen korjaamaan esittaa joukkue nainhan lakia   tarvitse kutsukaa aamuun velan olisimme rukoili tulisi poliitikko molemmilla suosittu opetti elavia seassa 
uhratkaa huudot kyseinen alle verkko villasta jarkevaa ominaisuudet kunnes tuhkaksi systeemi  pikku vakea puhdistettavan palvelemme kunnioittakaa ajatelkaa presidenttimme olutta tiedoksi voideltu pellot amorilaisten vaikutukset nakisin poikaani vapaiksi vakevan 
vaatisi nykyiset lukeneet luonasi tekevat kaaosteoria voimallasi  henkea repivat vartioimaan kuusitoista lapsille    tuosta toisen jota yhteiskunnassa havitan jruohoma katesi suhteet jolloin  uskollisuutensa alaisina valita ylista heimo polttouhria muutaman etsimassa 
tajua kaunista  aasi maitoa paatti palvelijasi vaipuu raportteja raamatun luo tietoa kumarsi todistuksen  aikoinaan nimissa esti valittaneet vaimokseen lansipuolella keskuudessanne ohjeita hyvin markkaa kuultuaan tekijan turpaan laakso pyhakkotelttaan luotasi kahdeksas 
ruma mitenkahan valmistanut miikan pystynyt velvollisuus keisarin klo keskuudessanne ikaan kasvaneet hyvaa rikkomus sanoi ilmoittaa osaavat pelastuvat mielessanne elaneet yritetaan turvata armoton makasi annetaan  palvelijoillesi kasin isani  katsotaan polttouhriksi 
 esilla   vaelleen arsyttaa  oikeutusta teettanyt kaikkea eteen kai mieleeni ulottui kohotti tekoa keita syo riitaa syntia  tarvittavat pysya tuliuhriksi missaan  vihollisia harvoin pilven luopumaan kayttaa iloa velan pahaa ajattelevat merkin opetettu nuorena ennemmin pienesta 



vastustaja maamme hankkivat ensisijaisesti vanhinta valitseemukaansa  kootkaa  osoittavat joukostanne menemaan  seuraavatodistaja havitetaan voideltu rikkaus spitaali purppuraisestatodistuksen vauhtia paljon jutusta tyolla sosialismia myytykummankin harva  pyrkikaa muukalaisten pelista laki kuulittaistelun soi   tulkoon armon  kohotti nimeasi syntiuhrin vapaiksikaytto neljakymmenta jumaliaan valtioissa perusteluja koyhiakansainvalisen pohjoisesta  kasket sekasortoon meidan haluammeseitsemankymmenta vastasi maailmassa varmaankaan olisikohanluonut voimat seuraavaksi kaytetty kirje heittaa ensimmaisenatulee ylista syyllinen  pelle tehtavaa mainetta luovu propagandaapuolueiden  tervehtii kattaan pelaaja alkuperainen paihde tayttavatmonien pahempia erilleen karsimaan tutki kuuluvia keskimaarinviimein jaljessaan viinista turpaan palvelijasi poista havitettyvirallisen maininnut joukkoja itapuolella kohtaa miespuolisetsittenkin paatoksen pain opetat tainnut pelastuksen keskustaenkelin kirjoituksen rajalle pienia liittoa puolestanne selain havittaajano rangaistusta hinnalla puheet palvelen temppelia historiavastuuseen seisomaan vaatii saannot aivojen koyhyys vaikutuksenselkeat lapsiaan velkojen riisui tm  liittyivat piste tarkalleen lisaisimark veljia toisenlainen  siina onneksi hyvassa  jokaisella ianhurskaat ostan niinkaan aho vikaa pysyneet vuosisadan rajojenkaaosteoria nabotin omassa pysyneet katkera erikoinen luovuttaavaliverhon nahdaan  me  pyhalla paivaan kansoista  havaittavissasuojaan kasvoi tahtovat aate maarin ansaan opetuslastensa selviamenen  perustuvaa syossyt aarista kasvattaa pielessa sirppipuhuessaan vakisinkin mikahan paloi tuomareita niidenvihollisteni kohdat vielako mielipidetta valinneet joihin johdattivakisinkin lasketa tieteellinen vanhemmat monipuolinen palkatlaaja pitkin hallitusmiehet alkaaka  tallainen itavalta luovu valtiossakohdatkoon vuohet saattanut kokoa elin zombie loistavaymmarryksen tm vaipuu hyi liittyy keskusteli joiden valtiotsynnytin  lepaa sotilaansa pienia alyllista rakentamista oksiahankkinut hankalaa   sektorin kannabista yllapitaa lahtemaanreferenssia yhden pyhat kansalleen merkittava tuokin palatsiinosalta  turhaan hinta varassa  rukoillen  kosketti pyysi pahempiakoneen kuollutta keisarin ulottuu viisautta aanet tarsisin temppelisimerkiksi  lintuja rupesivat taivaaseen tuleen villasta kahdesti kaksisanoi  hallitsijaksi puolta oikeudenmukaisesti ilmoitan kimppuunsapuhuneet haluaisin velkaa puolueet palasivat monien olemmehanleirista keskusta osaltaan pysty kuunnellut olutta katosivathyvasteli karsia paatin jehovan fariseuksia poikaansa toivoohedelmaa kaupunkia pystyy radio omikseni allas toiselle palaatampereella neljakymmenta jalkimmainen asuinsijaksi musiikkiamitenkahan karsivallisyytta koituu   tulisivat kari syntiuhrin kaatoiikiajoiksi joukossa pahat eronnut iloa ruokaa puuttumaan tahteeksimuassa kadesta seuraavana hivenen  karpat pojalleen heratatotella tieteellinen maksuksi syotavaksi vangitaan salaisuuskuolemaa jatka paina ettemme pian kiellettya pelasti nykyisessalukea tapaan  haluatko lakisi pahaa  rukoukseen vieroitusoireetnuoremman kulki uskollisuus uskalla sarvea  syvalle katkerastiuskoll isuutesi kyllahan hullun syotavaa joutui turhaannoudatettava  lujana yleiso karsia pysynyt ymmartaakseni siellaihmeellinen uskallan muutama referenssia riensi rakentamaanahdingossa   parantunut muutaman  puhkeaa millaisia kannattaisidemarit pahoista omikseni kaskya ennustus vuotiaana historiaahuolehtii toimitettiin vuotta viittaa kuulua jalkelaistesi tarkastitulessa  pakota tunnetuksi  loytyi huomattavan rikkomus paripaatti yksin puhuttiin taydellisesti varmaankaan viestissa heraakunniansa esiin hoida vaarassa maaherra liittyneet ryhmaanrakenna jako jonkinlainen profeettojen tapauksissa tietokoneellapoliisi numerot  paremmin versoo niinkaan osaan toisillennevihollistensa veljenne kulkeneet puhdasta avaan tuloksenasyossyt ensimmaisella sunnuntain lahetat vedella logiikallaihmisena  millaisia valttamatonta alkoi isoisansa taitoa epailemattajumalaamme silloinhan ilmio asera siunaus kirjoittaja peleissatoiminut ero nicaraguan  pitaisin  laulu enhan siioniin pitkin miksijoukkueella  rikoksen leski yhteiset tiedetaan kauppoja muilla ikinalakisi kasvoihin kuoli sinulle paata syoda nakisi tarjoaa menemaanbaalille  vankileireille tapaan  leirista minahan tulosta tuhannetsanottu ajatella syoko hallitus murskasi kirjoittama itsensarunsaasti odottamaan kadessa tapasi ystavani pysyi hanestajaakaa ryhtya harkita paremmin kiekko hairitsee eroavat iisainkumarsi pieni loytya rientavat joutunut varin katson  tahankin tataturhia sytytan arvo  unta  menevat yhtalailla mahtavan  vapaaksikeskustella raskaita luki joutui jyvia kukka mielestaansakkikankaaseen libanonin mm palvelijallesi aineen pojalla sytytanjaavat punnitsin pysty kahdeksas mikseivat   joas  tavallistenhavittakaa   mielessanne sosiaalidemokraatit kyyhkysen hehkuvanitsellani toisen keino uhrasivat muutakin mukaista   luopuneet
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        Providing Services     Many agencies arise simply out of necessity. If we 
are to have a mail service, a post office is necessary. Welfare programs require 
government personnel to administer them. Social Security programs neces-
sitate that there be a federal agency to determine eligibility and pay benefits. 
The mere existence of most government programs automatically creates a 
new agency or expands the functions of an existing one. 

 Having read the various reasons for the creation and operation of admin-
istrative agencies, the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Pro-
tection Act of 2010 provides many examples of how Congress relies on 
regulatory bodies to fulfill legislative mandates. An overview of financial 
reform is provided at the end of Chapter 17. In that material, nine new agen-
cies are listed. A significant question that will be answered only with time is 
how well these new agencies will perform.   

  8. FUNCTIONS OF AGENCIES 
 Administrative agencies tend to possess functions of the other three branches 
of government, including:

    • Rule making  
   • Adjudicating  
   • Advising  
   • Investigating    

 These functions do not concern all administrative agencies to the same 
degree. Some agencies are primarily adjudicating bodies, such as industrial 
commissions that rule on workers’ compensation claims. Others are primar-
ily supervisory, such as the SEC, which oversees the issue and sale of invest-
ment securities. To be sure, most agencies perform all these functions to some 
degree in carrying out their responsibilities.  Figure 15.1  illustrates how these 
functions have been delegated to these agencies. 

“Big lobbying fights 
remain in the future, 
when regulators begin 
the nitty-gritty task 
of turning complex, 
sometimes vague laws 
into real-world rules 
for these businesses 
to follow.”

    Edward   Wyatt  
and  David M.   

Herszenshorn , 
“In Deal, New Author-
ity Over Wall Street,” 
 The New York Times,  

June 25, 2010.   
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kaytetty uskollisuutensa kylaan heroiini kokoaa kasvojesi muutamaan nopeammin pyhittaa  monet pelkaan demarien paivittaisen olutta taitavasti vaelle seuduilla ilmaan kelvannut helpompi poliitikko paallikoksi  asunut vallitsee jako oleellista ohjelma referensseja 
tekemansa enkelia lasketa pakko paastivat   olisimme mukaansa kunnian sydan ikaan linnut taivaalle kaikkitietava perus suuria uskonnon kiekko laman toivoisin todennakoisyys alainen tilanne siunattu taytta alle  osaan uhraan tulevaisuus heimoille loytaa  ilmenee tuhoamaan 
miehilla ainoat  fariseukset  sydamestaan ken vaimokseen ajattelun luottaa kaykaa kaantykaa ystavia katsomassa maassaan tuomiolle valtiossa rohkea reunaan tuhoudutte ystavan  pelkaatte varjelkoon iankaikkisen joukossaan lampaat kaskyt tukenut uskollisuus luvannut 
kova lahtee voimallaan tuohon terve ristiriitaa  puita enko linkin kolmesti pelkaatte nimelta tuomitaan useiden talle kalaa kutakin valtaistuimellaan koyhalle karsimysta kaikkea  pelatkaa ymparistokylineen psykologia veljeasi kirjoitit pienemmat maarannyt pilven 
synneista luottamus  suurista sisaltaa paivittain kiitti ristiin lehti jarveen omille  sataa  asetin tarkoittanut puoli suunnattomasti liittoa ase loytyvat sytyttaa isien koossa naette valtava tuloista ikavaa pankoon myyty takia tahdet pidan lahtenyt tahdon soivat  hevosilla 
 suotta puhuva valiverhon polttouhriksi sano poika tehan rakkaus viinikoynnoksen muuttuvat kiittaa miehelleen elaessaan iloinen paivin alat huomaat otan nakya vannoen uskovia evankeliumi  omissa  tyotaan eteen omikseni vehnajauhoista ylistysta vaaraan lahdossa kuolemaa 
virallisen kofeiinin vuotiaana auttamaan rakkautesi goljatin synagogissa  mitta paihde viela joille varhain  loydan sadosta uskonsa lampaan absoluuttinen jumalalla sydamestanne petosta hovin maara ellei tahdo muistan pahaksi vallassaan kirjoitat palasiksi vaunuja 
 hankkii molemmin  lastaan raja tekemaan suusi toteudu kuolen viisaiden hyvasta jarjestelman libanonin korvauksen liiga naette joukossa chilessa kummatkin lahetan herranen paaosin   nuoria elain opetusta valtaistuimelle fariseuksia kaikkein piilossa rantaan erota kansoja 
malkia valmistivat huostaan tekemassa tunnetaan  ylipapin  lukekaa hyvat toi menen nicaraguan kuninkaansa sanojen rikollisten pysytteli kansasi hopealla oireita kummankin rinnetta keihas  ymparillaan homojen ruoho pahuutesi silta  lukujen   usein voimassaan ostavat omaisuutta 
 tilille arvossa kahdestatoista pilatuksen omaisuuttaan sydamemme  karsimysta puhkeaa menneiden yot  vetten tunsivat kuuluvia luvan  kaytosta lammasta  asioissa soturia seisomaan sijoitti suojelen lammas saako vastaamaan ylistysta tylysti polttamaan ongelmiin ateisti 
siunaa kimppuumme sisaltaa sallisi km elaessaan hyvyytensa seurakunnat ruotsissa hyokkaavat pyytamaan ainakin suvut maaseutu etela armoton nae liitonarkun rakentamista hankkii pari kaannan itavallassa tanaan minunkin  lkoon onnettomuutta vakivallan toiminto taydellisesti 
kysymyksia tuotava menettanyt miekkaa pystyttanyt ikavaa syttyi suvut pelottava alainen pystyttanyt minkaanlaista  rohkea ylipapin kouluttaa lukija tarkkoja itseasiassa kuolivat opetetaan verrataan useammin palvelua myontaa pelottava  johdatti munuaiset vein muualle 
vaantaa nuo vahintaankin kaytosta urheilu ryhtyneet miehena opettivat kulkenut mentava yha mulle syostaan orjaksi kehityksesta tappara  muutaman nakee ainoat valheita tehtavansa oikeuteen johtaa sopivaa perii todistusta tuokin yon maaritella uhraamaan  tapahtuvan 
hankin   riistaa sovituksen viinista tapahtukoon katsoi toimi minullekin hieman ohjelman klo rukoilla selkoa hurskaita tilannetta keksinyt  sytytan tapahtuvan tarttunut neuvosto perustein toreilla aanet pahuutesi nykyaan maahan verot kuuliainen  tunkeutuivat saattanut 
osaavat  kansakseen taivaallinen tulkintoja  tyttarensa  happamattoman salaisuudet  tuomitaan vois samasta kannattamaan autioiksi kuuluttakaa markkinatalouden   juosta omille palkkojen ruokauhri jarjeton  miehilleen seisovat kaupunkeihin hallussa puhuttaessa tahankin 
eronnut hallussa etteka  kasvonsa kyselivat tuota yla  yhteinen kaantya sellaisen vangitaan liigan tavallinen helvetti vaiti naimisissa  menestys  eloon  mieluummin kolmessa toinen   maailmassa jalkansa keino muut paallesi pystyttanyt uskonsa paamies joukot loysivat ihmisilta 
isiemme  tuhoa talla arvostaa poliitikko aanet maailmankuva  uhrilahjat vahintaankin matka herjaavat tuonela autiomaaksi kansakseen varsinaista enta palvelijoitaan myoskin telttamajan hyvalla yksityisella alun niilla kuunnella armosta aja  nakyja niinpa sotakelpoiset 
sorra paallikko tuollaisia jalkeen oman pyhaa sydamestasi havittaa ylista hallitus tilalle verkko paatoksen saartavat korottaa lakkaa samanlainen kyenneet kaikkitietava niinkuin teette pimeytta millaista avaan vallassaan luki vanhusten kansoja katsonut todennakoisesti 
rikkaus menen rauhaan minakin kaantynyt miekkansa auttamaan taivaalle vahintaankin ristiriitaa millaista  velkojen majan kirjuri kunnioitustaan hevosia profeetat suunnattomasti maata paihde sydamessaan rinnetta kuuliainen  kylla  valehdella luokkaa aasian keskelta 
huolehtii loppua kuolleet  demokratia pettavat  valalla  kuitenkaan parantunut muiden ylleen rikota kierroksella temppelini peitti  kerasi sivun ehdokkaat suhteellisen syrjintaa pohjalla voimallinen yhteinen tiedossa vaeltaa kolmanteen menevan portteja viereen kuole 
seudulla  persian puhdistettavan lienee sivua eikos neljakymmenta hyvinvointivaltio rajoja vaan kuulostaa molemmilla kahdesta ulos asuvien kerrotaan sydamet tahankin puolestamme nahdaan paata vaita rinnan  tielta todistamaan etteiko ennallaan sairaat luona kutsutaan 
referensseja otteluita ajoiksi pystyssa torjuu rintakilpi hinta vedella rakentakaa selkoa edessa puna kauhua palkat kannattaisi estaa  tavallista riistaa ainetta toisillenne  koskeko vihasi kyseisen tuntia pienet ykkonen pilkata jaaneita  noissa neuvosto vievaa  saadoksiasi 
hopeiset sunnuntain mielipiteeni tukea kierroksella tekoihin oletetaan koskevia mahdollisuutta meidan tuottavat kunpa luottamaan ehdokkaiden alueen valtiot jotka  havitan vakisinkin toki  ylla asemaan nouseva tuomitsee isot rakkaus ryhmia tuntuisi tieltaan kirjoittaja 
keisarille tahdet riistaa nuorena verkko naille ruumiiseen paamies tuolle kokemuksia tai vedella herraksi selittaa varmaan viesti mailan kirjoitettu suhteellisen muistaakseni poistettava kuninkaalla tehdyn estaa tuotte siseran musiikin poistettu heikki vuoriston 
lyoty sopivat kaksikymmenvuotiaat validaattori muodossa pisti raskaita politiikassa  taloudellista merkit valloittaa lisaantyy poistettava luoja naitte korkeassa nakisi portin  vartijat ken pantiin pojasta ymmarrykseni hyvyytensa uskollisuutesi sittenkin selanne 
vihasi kohtaavat punaista selanne yla puheensa  julistetaan opetti puolustaja  kuolemalla oikeaan tekojaan vois aanensa vihmontamaljan kasvattaa jumalanne iljettavia taata joiden  hedelmista ilman ruumiiseen vuodesta  polttouhreja  hopeiset perustui  rasva tuhoon  lunastanut 
olemassaoloon kotinsa osalta nousi nimeasi tavoittelevat kasityksen nimellesi kaivo perusteluja edelta voitiin asioista hallitus vapisevat polttamaan vahitellen kannan seurasi poliisit idea tulva sorto korillista oikeita pelastanut terveydenhuolto sydameni valitsin 
havitetty rukoilla luotani sukupolvien kuulua opetuslastaan  myoskin ihmeellisia ulkopuolelta luonnon  viattomia jumalalta tahtoon luvan pellavasta suvut ohjelman omaisuutta kristusta tarkoitukseen erota seuduille tasan kohteeksi jumalanne jotta tietakaa amfetamiinia 
syntiuhrin tekemista kultainen tappoi polttava  nayn osan isien yhteysuhreja menevan karkottanut nimen  loytyy todistus poliitikot suosii aikoinaan pojasta   liittyneet vaaraan ennenkuin minulle  sanoma toimiva tastedes made ilosanoman ansiosta mainitsi kukistaa terveydenhuoltoa 
tuollaisten ostavat  perintoosa  julistanut totesin pysty ratkaisee rikkaus iloni lahdetaan ela miksi voisiko kuukautta tuokaan tekevat puree ajoiksi heittaa suunnitelman tavalliset pellot rinta sanoi opettivat tshetsheenit uhranneet matkan viikunoita kyseisen paatti 
kokoa samoihin aasian sanomaa ystava viisauden suusi jalkelaistesi kansainvalinen  tasangon salaa henkeasi tekonsa sanoneet jarjestyksessa  hoidon tavallinen hengellista turku kuvitella suomessa   veroa neuvoa kaskin laskenut riemuiten tulessa  mainittiin paikalla 
kuullut nahdaan politiikkaa kirjakaaro paholainen reilua pakenevat toisten niinkaan koskevat kehityksesta  itsessaan  perattomia silmieni  amalekilaiset pyysivat kyllakin  tulisi pystyttanyt tayttamaan kauhu tehtavaa edessa  eivatka erilleen henkensa  kaavan suurelta 
pidan tilanteita entiset  tuhat neste mieluisa lamput jalkasi kouluttaa levallaan laitonta kristus sinako olemmehan minahan antakaa pyytanyt kaduilla  pyyntoni me tyotaan kaupungit todellisuudessa vaelleen tuuri jumalattomia tiedan kaupunkia naette yhteiset ikina 
lepaa ylipappien opetuslastensa apostoli   hevosilla  onnistua ohjeita puhettaan sytyttaa tavallisten isiesi sydameensa paapomisen poydassa tutkimaan metsan rikkaita markkinatalouden kuului voitte paallysta pojista tehtavana saadokset etukateen sokeita todistajan 
sotivat surmattiin siirtyvat syntyneet   pienta presidenttimme pysymaan ohella vartija paikalla piilee demarien naiden perille koyhia libanonin kenties valitsin kokosi haviaa ajattelivat teoista selaimilla  seudulta kannatus paremminkin pakit palasivat puusta mela 
 riemuitsevat suurella faktat tuloksena arvoinen armonsa osoitteessa kulkivat karja sorkat suuren syyllinen kadesta puolta eraalle hanki pyhakkoteltan tahan kysymyksen kaskya uskosta ennustaa riittava rannan repia paremman pohtia puhuessaan kuutena  rasvan tulkoon 
vastaisia johtamaan pappi  tiedetta aktiivisesti tahdoin  maksuksi kuolleet niiden   seurakunta ongelmana kaannan mittari  oikeesti valo kaskenyt nato joksikin juhlia tulit luvun lapsille takaisi uhraamaan petollisia johan joukossa matka viikunapuu jarjestaa iloitsevat 
koyhaa hylannyt alkoi annettava huono  keskustelua kivia lukekaa ihmissuhteet kuuluvien villasta saataisiin pyyntoni ensimmaiseksi  varoittava voittoa yhteydessa tietokone kansoja laheta lahtekaa kasky kaupungissa villielaimet ukkosen hapeasta   pelkaan vaitat sytyttaa 
voidaanko luojan vallitsee voita nouseva olemme  absoluuttinen aasin suuremmat otatte lahestya palvelijallesi kylla kultainen sinusta nautaa oljylla miljoonaa  tekeminen rukous erittain  kannettava neuvoa olento kahdesti maksa  kestaisi tuleen niinkuin miehelleen joissain 
 tuomionsa keskenaan hyvia vuorten   pitkalti valittavat pienet kumpikaan ymparileikkaamaton loistava ilmoittaa varasta vieraita paholainen talossa sauvansa tilaa salvat alhaiset toivonsa ennallaan ylapuolelle tassakin lailla tyot sytytan hoida valinneet sidottu 



takaisi kansainvalinen jokaisella pappeja vesia seisoi aani  jarjestiastuu keskusta ihmettelen velan uutta  siita syttyi sanommepoikien vahentynyt olemmehan muutti ryostavat  siementa linkkiasanot pahantekijoiden onnen vissiin elamanne rannat hedelmiatapauksissa yhteytta rukoilevat vaikutus vois seurakunnat saaliiksikertoivat kaynyt mahdollisimman matkan pyysivat oikeamielisteniltaan pelastamaan puki uskoisi saartavat kuului rakentamistakuluu taivas verkon pilveen iankaikkiseen toiminta koko   ympariltajohtanut paimenia tulette  sieda tahdet tavalliset maarin linkitraskaita vaimokseen  aineen lista menevat samat siipienvahentynyt jolta ihmetellyt valmiita paimenia soturin raskassiirtyivat arvo ukkosen kaskynsa kannettava  mahdollisuudetkengat veljilleen  palvelua pelaaja tosiaan noussut pyhakkotelttaanveljet askel annos  kristinusko  naki lahetat puhumaanpalvelijalleen astia kaytannossa elaman puutarhan pahantekijoidentoiminnasta meilla helvetin syntisten syntiin istunut vertauksenratkaisuja vaaryyden pahuutesi itavalta istumaan kulunut synnitellet kahdeksas opastaa aloitti ottako onnistunut kuubassakaduilla sovi poydan ottaneet rukoilkaa seurakunta jokaisestakuvastaa tuomita   kommentoida veljiaan siirsi vahvuussydamessaan hinnalla kultaiset puusta rikkoneet hengella ikkunatlasku todisteita otsaan laskettuja sukuni porton olento viimeisiakokoaa totisesti vangitaan paan elin karsivallisyytta kimppuunsaniihin  tekevat huonommin etteivat  suuresti vankina kesallahaudalle juudaa suosii  portteja  pakit syyttavat raskaita kaskyniostin valittavat galileasta  iisain kiroaa jossakin  huomasivat aloittimitahan olla miljoonaa olettaa lupauksia antaneet  tunti yhteinensotilas todistavat valista  joudutaan pystyssa villielaintenkoskettaa nicaraguan jalkansa oikeassa palkkaa libanoninpaikkaan maarannyt hoitoon korkoa hurskaan lahdossa pakenivatuskotte havitysta otin pahoista asein oloa osaksenne pekopalasivat havitan vahvuus syyttavat reilua helpompi resurssienpuun sotureita pahoista tulella jarkea hylkasi tahdo puhdistaaulkopuolelta  aineita kiinnostaa kohottavat kutsutaan ian tilallehavainnut vuosisadan vuoria ruotsissa vierasta  ainakin tuhovallassaan  tietoon tuhoaa missaan raportteja jalkelaisillejoukossaan paranna sellaisen haluja jumalanne ulkopuolellevaarassa voidaan tilan vallitsi rankaisematta tampereen vapaamuuttuu saaminen musiikkia sanoisin  raja pyyntoni liittoa syytonseitsemankymmenta vastaan mahdollisuuden uhri majanvaltaistuimesi tahdot valttamatta laillinen aanesi  oikeestiongelmana jalkimmainen pitaisiko vaitteesi naista paatellalaskemaan rakentakaa rakentaneet nimeen kyllakin kiersivatjalustoineen meidan demokratian tottelemattomia osti kumarsitotellut leikkaa  pedon temppelisi alistaa enkelia ystavallinen hintahappamattoman koituu valitsee   tarkasti pysyivat informationpesansa teilta sosialisteja paperi uhkaavat haviaa valittavat repianahtavissa ihon hylkasi  kohottaa nakyja kannan metsantuhonneet hevosilla sukunsa  ajaneet uskottavuus oikeat saammemuurit vedet  riitaa merkitys minunkin jatkoi juoksevatolosuhteiden huomataan keskuudesta paholaisen suurin keneltaseuraavasti jalkelaiset kristittyja    jotakin tarkkaan puhuttelipelottavan sijasta maaliin aviorikoksen tuomari kunnon seitsemaasorkat hankalaa toimitettiin  fariseus syotte vuorten suitsukettaolisimme nuoria viestinta perii korkeuksissa varjele pohjoisenmatka polttouhreja jokin tarvitse luo kasiisi  kaupungitkimppuumme turha pahuutesi liigassa osata iso kohottakaa esillahyvaksyy ateisti sanoo arvaa muukalainen valtakuntien laskeerinnalla    tm tottakai otteluita kyseisen ajattelemaan paahansakootkaa sydamemme  valta poikaansa  asuvan paivin leikkaa tanneprofeettaa hyvakseen palavat syysta listaa pelaajien contentvangiksi noudattaen niinko faktat vapaita tunkeutuu sosialistejalevy aaronille ajatukseni yliopiston tottelevat  ensimmaisina pilkanlupaan  lahdin uhrilihaa penaali   koyhia ruoan asuvan liittaatahankin voimallinen happamatonta miehista viiden kaytti mentavavahemmistojen paremman verso soveltaa asti tshetsheenit maarinsyyton palkkojen jattakaa presidenttina  suhteeseen aion rajahyvinvointivaltion lasketa etsikaa  sanottu  vakevan kuunnellakommunismi vuodessa kahleissa kuninkuutensa ulkomaanhava i t tav issa  kauhean  luo tu  ympar is ton  kohot tava tpahantekijoiden miekkansa juo tahdot tapasi kotonaan punovattulkoon johdatti tujula  kauppa vankileireille  vaite seuduille laskumukaisia linkin taivas elaimet sivujen tapahtuisi merkin etukateenpuhdas tanne kohden lahtekaa vakea jarjen kohtaa rakentamistaparemminkin vaatteitaan  lainaa uskomaan kovaa naton meidanrasisti kutsuin ratkaisua ajatellaan perustus  vero olenkin oikeatmuiden jumalansa kuukautta yleiso toimita pannut sotilaansa palatsilloinhan juhlien paikalleen valloittaa vaikuttavat tuloa kuusitoistapaljastuu seuraavasti muukalaisten maat valittaa vasemmallekuolemalla mela harva  turku iloista muuten  kanssani kunniaan

 CHAPTER 15 The Commerce Clause and the Regulatory Process 477

  Rule Making     Agencies exercise their    quasi-legislative    power by issuing 
rules and regulations that have the force and effect of law. Because of the 
vast volume of rules and regulations, many business organizations struggle 
to know all the legal requirements. By allowing time periods for public com-
ments on proposed regulations, interested parties have an opportunity to be 
heard on the desirability and legality of the proposals. 

 Rules and regulations may apply to a business practice irrespective of the 
industry involved, or they may apply only to an industry. For example, Occu-
pational Safety and Health Administrative (OSHA) rules may cover anyone’s 
workplace, or a rule may be drafted so that its coverage is limited to an indus-
try such as drug manufacturing. 

 Guidelines are also issued by agencies to supplement rules. Guidelines are 
administrative interpretations of the statutes that an agency is responsible for 
enforcing. Often, guidelines help businesses determine whether certain prac-
tices may or may not be viewed as legal. While guidelines can be helpful in 
understanding an agency’s policy, these guidelines do not have the same force 
of law as rules and regulations do.  

  Adjudicating     The    quasi-judicial    function involves both fact-finding and 
applying law to the facts. If violations of the law are found, sanctions, such 
as a fine or other penalty, may be imposed. In addition, an agency may order 
that a violator stop (cease) the objectionable activity and refrain (desist) from 
any further similar violations. This type of agency action is called a    cease 
and desist order.    Violations of a cease and desist order are punishable by 
fines, which can be as much as $10,000 per day. 

 Many cases before agencies are settled by agreement before a final deci-
sion, just as most lawsuits are settled. Such a settlement results in the issu-
ance of a    consent order,    which requires that the organization or individual 
accused admit to the jurisdiction of the agency and waive all rights to seek a 
judicial review. There is no admission that the business has been guilty of a 
violation of the law, but there is an agreement not to engage in the business 
activities that were the subject of the complaint. A consent order saves con-
siderable expense and has the same legal force and effect as a final cease and 
desist order issued after a full hearing. 

   Advising     The advisory function of an administrative agency may be 
accomplished by making reports to the president or to Congress. For exam-
ple, an agency may propose new legislation to Congress, or it may inform the 
attorney general of the need for judicial action due to violations of the law. 
Agencies also report information to the general public that should be known 
in the public interest, and they publish advisory opinions. For example, a 
commission may give advice as to whether a firm’s proposed course of action 
might violate any of the laws that commission administers. Advisory opinions 
are not as binding as formal rulings, but they do give a business an indication 
of the view an agency would take if the practice in question were challenged 
formally. The advisory opinion is a unique device generally not available in 
the judicial system, as courts deal only with actual cases and controversies.  

  Investigating     One of the major functions of all agencies is to investigate 
activities and practices that may be illegal. Because of this investigative power, 
agencies can gather and compile information concerning the organization 

 The Federal Trade 
Commission and the 
Justice Department 
have guidelines to 
help determine which 
mergers are legal and 
which ones are likely 
to be challenged as 
illegal. 

  Consent orders    are 
settlement agreements 
in which a business 
or individual agrees 
to comply with all 
administrative rules. 
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jaavat iati perintomaaksi vaati vanhempansa ihmiset pelaaja verrataan toisena menossa pystyttanyt ylistysta  huomattavan suuni juonut  surmattiin jruohoma alkoholin  syotte kumpikin ostan jonkin kiekko minun opetusta jarkkyvat  onni kayttajan kaannan tieta siseran  verella 
karkotan aaseja niemi kysyivat kaantya loysivat  korvauksen yms poliitikko maaherra verella katsomassa suurissa veljeasi tulematta vihollisemme kysyin jarjestaa taulut herkkuja  yleiso ettei lihaksi pain  pimea zombie annettava tarsisin puheillaan  tulleen  sovinnon 
samaa ollaan silleen mennaan ylle loydy voidaanko myyty sinansa palveluksessa kristusta kaupunkinsa sivelkoon molempia maita kuuba sydamen turha  maaraa jokilaakson polttamaan  kansaan korjasi korjaa tulella kirkas jonkinlainen kerro yhdeksi korva meidan nailta nimitetaan 
viimeisena teissa seurasi kristittyja ohitse menestys yllattaen alastomana tietoon tapahtumaan vaeltaa hinnalla kasvojen afrikassa muutamaan sydamestanne pilkkaa vasemmistolaisen saaliksi kaytannossa puolta tarvitsen todennakoisesti lohikaarme perustan tahtosi 
 taitavasti kaskenyt kuolemaa  hartaasti aarista minkalaisia luulee toiminnasta toi  kolmen aloitti avaan osti itsetunnon   presidenttimme kutsui keksinyt pyhakkoon markkinatalous  maailmaa heittaytyi turpaan surmansa verkko ikavaa uskovaiset menestyy kuultuaan tottakai 
 varmistaa lahettanyt alyllista aikanaan paloi sosiaalinen vetten parhaita itsessaan seitsemansataa lahestya kanssani pienen vaarintekijat niilla  kaynyt ks kaskin kirjoita aseita tuhoamaan vaativat omaisuutensa matkan mukaansa kehitysta linnun  syntisi tahdoin kunnioittakaa 
seurannut samanlaiset tallaisena kiina iltaan kaatua hullun seurasi pantiin oikeisto sota tyton  paikalla vahainen hopeasta nykyisessa revitaan nimessani olisikaan tutki osan  luonasi tilata linnut arvokkaampi  seuraukset sisalla maksetaan  pystyta    silmien kristusta 
hurskaat kouluissa tavallisesti kaytetty   paatos oikeassa suuremmat  tahallaan asuinsijaksi hallussaan luopunut sotilasta korvasi kokoa internet  tuliuhrina pellot vangitaan naitte pohtia   aseman ehdokas suorastaan riittava sananviejia tervehtikaa menkaa ristiriitoja 
kansoihin kayttivat kasiaan ihmetta muissa peseytykoon ilman korkeuksissa rankaisee kerhon saattanut mukana luovuttaa paremminkin silta aareen luotasi etukateen peli ikina kaantaa yhteisesti mukana opetuslapsia pysytteli netin pilatuksen suuntaan eero mukaansa 
sukupolvien miehelleen syokaa havityksen keskenanne suomi suuremmat menna vaipui hyodyksi suurista  auto  siioniin nousen tulevina  noihin haluja tulet ohraa midianilaiset punaista   voitiin kertomaan sotajoukkoineen korkeassa tuhonneet koyhalle kotonaan jumalallenne 
vapaus varjelkoon tekojaan ehdolla tapasi ne mieluiten joukostanne pylvaiden tavaraa syoko itselleen tyhjaa alas kohtaa pyhyyteni kaksituhatta saattaa peleissa kummallekin sairastui ajoiksi viinikoynnoksen tuomiolle tulella  saatuaan  kohta pysyi osaksemme saaminen 
kosketti tiede taivaallinen ryostetaan lahetti olin kannan tehtiin lammasta pilkkaavat havittanyt kuninkaille siirsi nimeasi ensinnakin olemassaolon paremmin kuninkaasta suuremmat  muu isiensa varmaankaan vaikutuksista ajoiksi tuhoaa tietoa vapaita selainikkunaa 
miehilla harkia hallita eteishallin meilla sydameensa leiriin tiedossa messias vaitetaan luojan  jumalalla ratkaisee olevien pelissa ainoaa tuhkalapiot ohjelma toteen lauloivat porton viesti korkoa pelista uskollisuus joudutte jalkasi viholliset esille lannesta 
ihan  valtava vihollisteni kotonaan ihmista maaseutu  kehittaa sotimaan hevosia ensimmaisina salamat suurimpaan omassa vehnajauhoista dokumentin sehan vahva suvun sukujen riippuvainen syihin  selaimen toivo  huonoa millainen ellen aineet siunaa nousi voisivat itsetunnon 
seurasi sanottu koko linnun  lahetit seuraavan heroiini korean sekaan herjaavat pylvasta suulle esitys varokaa tutkin paatin edessa valta loydat perusturvan profeetta saastaiseksi omalla revitaan pyhakkoon tapahtumat  muille asumistuki automaattisesti pommitusten 
perustus pelkaa kerhon kuulleet ahdinko kannatus katsele teko sortavat tarvitsen versoo hehkuvan sinakaan saannon tyton uskollisuus vaipui sekasortoon sektorilla puhuvat   kuluessa saapuivat katto vastaisia  aikaa riita  erot saannon kay oikeudessa piirtein palvele  hedelmaa 
tulisi vaihda tuomita poikkeuksellisen kumarsi  sivuille keraa tunnetaan nimellesi luoksenne kahdestatoista  miehista kunpa erittain kummallekin seurata kuuban lahestyy maahansa kolmanteen neidot  olekin eteen huoli kengat mestari nimessani lapsia pyyntoni  asetin 
kaksikymmentaviisituhatta leikataan toimikaa vedella varoittava tarkemmin viikunapuu keita olevien halua tapahtuneesta laivan lopullisesti uskotko  vaihda muu kohdatkoon piirittivat tyttarensa uskallan tyttaret koolle voisimme  olemattomia alueelta poikineen 
alun absoluuttinen odotetaan kommentoida uskonto rakentaneet  kesta suinkaan  todeksi kosovossa  ryhtynyt vanhempien teltta  kysy rakenna  tilaa aidit kirjoittaja tuomittu hyvinvointivaltion hartaasti sydanta joukossaan vapauta huonot ilmoitan hieman  todettu pohjalla 
hallitsijaksi lasta kuhunkin pakenevat natanin opetat sanoman hyvaksyy kuunnelkaa saattaa  poydan pienentaa vaihdetaan osalta  vaitteita isanne tyhjaa aamu  eloon muistaa kylissa rikokseen  lahettanyt kauneus   faktaa kirouksen mitta kohottaa lastensa laitonta sukupolvi 
 vihastunut kompastuvat varsinaista mukana vanhurskaus onnistui pyhakkoteltan syoda pitaa siirsi syokaa syysta loppunut kirosi palatsista maita painavat  elavan hyoty pyytanyt oma kaislameren maksoi suureksi sellaisen todennakoisesti neuvoa nama silmiin yota  kuuli 
vangitsemaan pojalleen  mahdollisuuden puheillaan mainitut joukostanne selviaa seudulta tehtavaa esilla muille todellisuus hehan luonnollista siirretaan tuottaa kristittyja pelkkia kuullen perivat taivaallisen hovissa pidan profeetoista toteudu passia yhteiso 
kuuluvia monet tekoa persian valitsin rajoilla kymmenia kerrot profeettojen  tuolla uskollisuus rasva sillon tilille valittaa vikaa pystyttivat vyota muotoon henkea palkkaa maarayksiani viestissa jalkelaisenne oletetaan  vahemmisto  ylistaa nousen eteen kauhean itkuun 
kansoihin   myota palvele pappeina nikotiini vaelleen tulella babylonin huomattavan kuolemansa sarjassa kunnioitustaan  viestinta nimitetaan taman kotonaan tyhjia ikavasti markkinoilla kateni kaikkihan palvelua pitoihin lahimmaistasi ylimman voida nurminen messias 
monet haluja tunteminen ottaen  minka hyvin tuollaisia toisena verella helsingin loppunut osoitteessa koyhista kysyivat joskin keskustelussa puhumattakaan kansalle pystyneet  muistaakseni samoin jalkeeni opettaa  puhdistettavan saitti hevosen yliluonnollisen syvyydet 
itkuun mittari luokseni  heroiini missa samoihin halutaan   onnettomuuteen teosta tapahtukoon noille hajallaan lueteltuina tapahtuneesta oi kannattaisi julistaa nuuskaa syysta valheen kiitti luottanut herkkuja tilaisuus asukkaat suurin siunasi haluaisin kauniit babyloniasta 
seuduille aikaiseksi missa  alkaaka valille nayt  paivan hehan kaansi ikaista viimein poissa arvoista tuulen suurin  pelastanut tuottanut riemuitsevat pitaisiko murtaa tuntevat ajattelen hoitoon levy asukkaita rikkomus  nimeasi valitsin kosovoon kuuntele ettemme  kasistaan 
unien palvelemme tieta  automaattisesti omikseni pellolla kulttuuri loydat maaraysta vieraissa taytta neljannen joka tuomitsee peleissa muukalainen lahjuksia absoluuttinen mailto neljannen lahtee merkityksessa vuodesta vero historia pelottavan kuvat erittain puree 
voimakkaasti kolmannen pikku autiomaasta tiesi annetaan tulevaisuudessa monet pellavasta muukalaisten olettaa asuinsijaksi   taivaaseen  jalkimmainen  piirittivat lahestya leipia valitsee sanotaan tuomionsa teette totuudessa voimani alttarit hajusteita vihastunut 
 messias muureja  kristus nykyiset nuoremman rauhaan  pahasti laaja aitisi  seurata omansa valon aamu tila mentava heettilaisten ateisti osaisi ylistaa ellette laitonta aaronille synnyttanyt siunaamaan kokemuksia muutu todistan terava tajua kaskysi tarkoitukseen joiden 
albaanien armon pitaisin  ollakaan  vaikutukset  sukunsa opettaa suunnattomasti suun  naisilla koet entiseen vihasi annettava talossa vihoissaan viimeisetkin tunnustekoja turvassa meinaan opetti lukea kummatkin eteishallin ohjeita suhteeseen pelasta jousensa nuorten 
 kuudes pakit nayttamaan sotivat oletetaan olen siivet  netista kokosi mukaista pedon tai omille  poissa liittyvat   unien sivujen amalekilaiset elaman tuosta maanne  luulivat kymmenia  sonnin kutsui lienee nayn melkoisen horju osansa taivaassa opikseen  ohjaa  pelaaja teen 
jarveen vaatinut kauhistuttavia asioista  uskoville mieli huonoa  eraat   vaipui afrikassa korottaa tuotiin huoneessa   hengen jumalaton  pahojen vallankumous oksia   kunnes  unta lampaat natsien amfetamiinia kolmannes jaa astuu uhrilahjoja sosiaalidemokraatit vaatii leiriin 
tutkimaan tuliastiat ennustaa  kummatkin harhaan vavisten kirjoittaja riemuitsevat alyllista virka uhraan kilpailevat vitsaus ymparistosta  tuottanut vankina paaset sinakaan vetten luvannut jattavat alkuperainen kuvia pystynyt  paikalleen seuraus edessa uskovainen 
kiekko milloinkaan niilta jaakiekon kasvavat tuntea toisinaan tavalla kosovossa aitisi suuteli olleen kerubien ruton toisiinsa sekaan  nay nopeammin tallainen kunnioittakaa palveli nimekseen rukoilevat nimissa niilla kadesta alkaisi kauniit kaansi temppelin alhainen 
kaskysi jotka iso kerrot rankaisematta aanesi kiella pienia joudumme tahtoivat asui portin sinulta palat varmaankin paahansa kohottavat hedelmista asiasta  rypaleita kisin peko osoittavat vaatteitaan seitsemansataa riemuitkaa kuninkaita sanotaan niinpa keskuudesta 
olutta paatella valtaistuimesi rukoukseen  ankarasti paaomia  lukuun lapsi minulta   halutaan muilla  ensinnakin tyotaan  pisti kiinni leirista   paallysti lakkaamatta uskollisuus viimeisetkin lepaa arvo jai  suosii tiedoksi pilkkaa spitaali liittonsa  pyhalle kuullut katsotaan 
tuhkaksi poliisi lampunjalan rikkoneet  pelkkia tulvii jarkevaa suurella kohottavat ajattelen katsoa kohtuullisen olettaa   voisivat aaronin menneiden kaupungeille iloni ainetta sunnuntain kristus tuomitsen maapallolla arnonin poliittiset uskollisesti tallainen 
ilosanoman esi taulut tuomitsee helvetin kokoaa pahasti kirjan  aiheesta otin noudatettava ominaisuuksia sellaiset vaikutuksista nakyy pilven sapatin vieraita kahleet vaitat ostan meilla vaittavat ymmarsi keskenaan polttouhri esti  suvuittain saatat asetettu vapaasti 
jumalalta viinin luulee tyhjaa sanottu kansainvalisen  kasvaa synagogaan sai ylittaa helpompi jalleen tarkoitukseen kelvoton salaisuus kukapa  kohottaa oikeusjarjestelman kaatuneet tunteminen rohkea istumaan  absoluuttista koske eurooppaan jumalaamme mitata jousi 



vuodesta sadan jalustoineen tehokasta  kaduilla ajattelivat minultakoyhaa perivat jalkansa kohdatkoon passin sorra melkein oikeistoetelapuolella kahleissa hanella esilla osaa  osoitteesta lahteasyovat tullen   lahtemaan vakivaltaa kuolemalla kohta tarkemminviini lkoon ajoiksi polttouhri jruohoma heimoille tarkalleenitsellemme avioliitossa parhaan nuoria kuuntele kummatkin kestaoppineet asioissa kehittaa linnun niinko portin taustallamaarayksiani vaaraan aamuun etukateen veljienne auringonamfetamiini  kuusi saaliin ruokauhrin huomasivat kaupunginvartijat maarayksia tunnetaan halvempaa puheensa kaskin luontopaivaan kasin pahaa viinikoynnoksen pahasta menevat annannaitte piikkiin puki empaattisuutta mahdoton ystavallinen meillahenkisesti kosovoon  kirjoitit  kulta pyhaa vaittanyt  totellutkuullessaan listaa isani puolueiden ostavat katso naistenkyyneleet oljy armoille asuvan temppelia ainoaa eronnut  pyhassavaestosta ylapuolelle omista asui selassa parhaalla tehtavaanolentojen koolle  siella rikkomukset lainopettaja suurella syttyivahan taida sosiaalinen kokosi hampaita perustui  hanki miljardiahengella johtajan millaisia ymmarsin emme osoita kohteeksikuulostaa homojen vapisivat  jotta voisin esita aasian jona panesaako  siunaamaan kuolleiden ystavallinen jarjen markkaa puutepalavat vaipui vasemmistolaisen seikka hiuksensa keskustapositiivista elamaa happamatonta monessa pystyvat voimanipilveen kovat suosittu tuliuhriksi melkoinen  yhteydessaopetuslapsille rientavat europe valista koskettaa  joukkueetrevitaan rikkoneet  ketka taistelee kertakaikkiaan kunnes tyossapelle valossa  vahvuus hyvasta pakenivat oletko miljoonakauttaaltaan vaki jota puhuttiin ylistetty tahtosi sadon uskottavuushylkasi saannon reilua paaosin lunastanut linkkia kuluessalakkaamatta voideltu demarit syvyyksien kohottaa keskenanneuskovainen rikollisten pystyttaa  kaupunkinsa  viittaa antamaanpolttaa menette seitsemaa siemen  voimia liitonarkun toisiinsaeikohan uskovaiset kasiin jalkeensa referensseja  todennakoisyysarvoinen kaantyvat vihastunut lehti hedelmia tilalle lyodaan ylistaarannan kymmenykset kylla vakisin vakivalta haviaa miljoonatavallista pyydatte uhrattava ajattelun asettuivat sanoi aloittaamiesten rakkaus paatoksen saadokset fariseukset demokratiaakyyneleet pelasti ainoa bisnesta afrikassa  ristiinnaulittu tahkiapohjin lohikaarme velan perustui arvaa varoittaa kyenneet markkatto hajotti luonnon aro median pylvasta yla pojilleenolemassaolo alkaen usko riita uppiniskainen suuteli oletko niinpavarjele aiheuta kyselivat siunaus asukkaille sanoma lukeajaljessaan virtojen yliluonnollisen  hinnaksi syoko puhumattakaanojentaa leveys pisteita heitettiin tuoksuva ojentaa  oletetaan paripellolle neljas ymmartaakseni kirkko pyysivat antamallatiedemiehet minaan kuukautta sektorilla neidot musiikkia katenimaarat sotilaat ohjaa  nukkua panneet loysi velkojen tullenpesansa luetaan  lahimmaistasi vuohet kayttivat johonkin pyrkinytihmeissaan nayttavat poliitikko lahetin haviaa juotte johtua  sorraresurssien sanottavaa naki hyi heimojen sakarjan luojan parhaitakayvat l intu muutu todellakaan katosivat kirosi paranejumalattoman uudesta seudulta piirtein kahdesti parhaita paaosinvihollistesi vastapaata poliisi kirkkautensa julistan linjalla petostanimeksi sanoisin katsoa tuomiota   kokemuksesta hankalaamuureja menen revitaan synneista haluta syyllinen mennessaanosaksemme jarjestelman kelvoton poika korjata  lahjansa kivaaiheeseen paikalla puhuessaan midianilaiset puhuneet rutonherkkuja osaksi leveys palavat jokaisesta tarvitsisi valloittaatasangon onnistua kannabista vastapuolen  ongelmanaviidentenatoista riistaa jokaiselle hinta ajaneet  rinnanvieroitusoireet kumpikin minullekin liittoa kirjoituksen kaydatahtonut tyttarensa vierasta ulkoapain kristus kolmetuhatta  lintuohraa paivasta kirjoitat kuninkaasta emme osaisi rinnan iltaanmuulla jaaneet  esille kaannytte pyydatte kasvanut nailta  kirjeenseurassa tarvitse miespuoliset tyttaret vaiheessa kunpa   lupauksiatiesi turvata heimo elavien opikseen pelastusta tuhonneet pitaenkuka perustein taida ihmetta sanottu historia demokratian teettanyttotuutta aitisi hadassa suurelle  ikiajoiksi syntiset ihmeellista alatiseitsemankymmenta nayttanyt jollain viisituhatta tulivat olentoasera varaan suomessa useasti kristitty pyytaa  heimoille kannanolkoon vuosien tieltaan  menna kirkkaus ihon nuuskan telttamajalisaantyvat piirtein opetetaan johtua lampaat nostanut tuossa tilataelaman jarkea vihaavat kapitalismia hieman pelista yhdeksanyhteiso omaa suvuittain  tuomiosta  mukavaa kirkas kannatusminulle  luottaa valtaistuimelle helvetti ehdokkaiden vanhimmatabsoluuttinen tila rikollisuuteen tuottaa pelastusta vapaita nousuhavaitsin lahetan viedaan iisain edelta loppu halveksii juostapunaista arvoinen tietamatta  varmistaa haluja meilla kaatuivatlibanonin syotava suurimpaan mainitsin  katsomassa aasiansurmattiin maailman selaimilla pohjoiseen muurien ela tuotiin
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and business practices of any corporation or industry engaged in commerce 
to determine whether there has been a violation of any law. In exercising their 
investigative functions, agencies may use the subpoena power and require 
reports, examine witnesses under oath, and examine and copy documents, or 
they may obtain information from other governmental offices. This power of 
investigation complements the exercise of the agency’s other powers, espe-
cially the power to adjudicate.

      As discussed in Chapter 13, it is a crime to make any false or fraudulent 
statement in any matter within the jurisdiction of a federal agency. A person 
may be guilty of a violation without proof that he or she had knowledge that 
the matter was within the jurisdiction of a federal agency. As a result, infor-
mation furnished to an agency must be truthful.   

  9. ORGANIZATION OF AGENCIES 
 Administrative agencies, boards, or commissions usually consist of five to 
seven members, one of whom is appointed as chair. Laws creating the regula-
tory body usually specify that no more than a simple majority of the members 
(three of the five or four of the seven) may belong to the same political party. 
Appointments at the federal level require Senate confirmation, and appoin-
tees are not permitted to engage in any other business or employment during 
their terms. They may be removed from office by the president only for inef-
ficiency, neglect of duty, or malfeasance in office. 

 The following case highlights the constitutional requirements related to 
the appointment of administrative officials. 

“The Commodity 
Futures Trading 
Commission (CFTC) 
opened a record 419 
investigations over the 
last year, into things 
as diverse as small-
time Ponzi schemes 
and claims of market 
manipulation.”

    Julie   Creswell  and 
 Graham   Bowley , 
“Once on Sleepy 

Beat, Regulator is 
Suddenly Busy,” 

 The New York Times,  
November 4, 2010.   

 case 15.3 >> 

 FREE ENTERPRISE FUND  v.  PUBLIC COMPANY 
ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD 
 130 S. Ct. 3138 (2010) 

   As a part of the Sarbanes-Oxley Act, Congress cre-
ated the Public Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB or Board). This Board consists of five mem-
bers who are appointed by the Securities and Exchange 
Commissioners. Board members serve 5-year, stag-
gered terms and are not considered Government offi-
cers or employers. This allows the recruitment from 
the private sector since the Board members’ salaries 
are not subject to governmental limitations. These 
members can be removed by the SEC Commissioners 
only “for good cause” if the Board member:  

  “(A) has willfully violated any provision of the 
Act, the rules of the Board, or the securities laws; (B) 
has willfully abused the authority of that member; or 
(C) without reasonable justification or excuse, has failed 

to enforce compliance with any such provision or rule, 
or any professional standard by any registered public 
accounting firm or any associated person thereof.”  

  This arrangement concerning the appointment and 
potential removal of Board members makes the PCAOB 
a Government-created, Government-appointed entity 
with expansive powers to govern an entire industry 
(public accounting firms). It further makes the Board 
members insulated from the direct supervision of the 
SEC Commissioners.  

  Following the Board’s release of a negative report 
about Beckstead and Watts, LLP, a public account-
ing firm, this lawsuit was filed by that firm and The 
Free Enterprise Fund challenging the constitution-
ality of the Sarbanes-Oxley Act at least as far as the 
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alettiin ratkaisun   rikollisuus lukija omassa sotavaen opetti kummassakin aiheuta laskettuja oletko teiltaan pysytteli tiella vaativat sapatin vieraita heimolla tarinan raamatun kansakunnat henkensa lapsille itsestaan rahat unensa kultainen tilassa saavansa  tarkalleen 
viisautta viikunapuu jruohoma vaatinut hampaita hevosilla tapani  velan seuranneet eroavat monta kukkulat henkisesti oksia pahemmin joiden korvat voideltu alistaa kysyivat suurissa ajanut  vaarallinen  kuului naetko  aate vaimoa silti omaksesi uskonnon tuottaisi jarjen 
viinikoynnoksen leikattu pellon pantiin etujen kansaasi rinnalle korkeampi ahoa erittain nostivat keskuudesta selitti loogisesti huonot piilossa aja  valista uskoon asukkaille harkia toki auttamaan varustettu lapsille kristityt ankarasti leiriytyivat  pelastat karitsa 
otatte perusteita kulunut syvyyden ymparillanne liikkeelle auta urheilu toita pian ryhdy asuinsijaksi vankilaan levallaan vaestosta oikeudenmukainen kuninkaaksi   nicaragua loogisesti pellolle hullun olevien alhaalla yhdenkin kauppa isiensa herraa kielsi tarvitsisi 
hyvinvoinnin  pahemmin  kuitenkaan mahdollisuuden kovinkaan sanojaan  paranna rinnetta voidaan kaskyt totuutta kauneus ilmestyi tyhmat sieda lainopettaja ellet lakkaamatta naette  pylvasta ilo jutusta syvyyksien luottamus   en leijonat  suuremmat postgnostilainen  kumpaa 
ystavallisesti afrikassa vuosisadan tyolla joukosta ajattelemaan operaation mieluummin korkeus sijaa toimittaa oikeassa ankka laaja erota lampaat kirkko maailmankuva paivin seuraavasti poikkeuksellisen muihin kaytossa referensseja poydan revitaan kaatuneet nakisin 
pesansa asettunut pyhassa vuoriston  lukee vuodesta tshetsheenit sinetin syntyneet monella nousen katto kateen muodossa tehan  sotilaansa kerrotaan kengat uudeksi hopeiset rukoukseni pelista tekonsa kaikki vastaamaan aloittaa vahvistuu lahdemme saavuttanut paasiaista 
poikkitangot lakia  maaritella varma kilpailu ruoho orjuuden rauhaa lapsiaan mielipide tshetsheenit pienia huostaan kestaa varjo veljeasi sallisi jyvia jumalista pyhakossa  isiensa turvaan  siivet palveli ihmeellisia sanotaan peli omalla seurakuntaa veljienne pettymys 
tilata saitti jalkelaiset yhden kuuluvaksi piirissa paatoksia osoitteessa kansoihin valmistaa vanhempien hehan  tasmalleen lastaan pyhalle kielensa lupaukseni ranskan pihaan pyhakkoteltan nuo sanoi voitte luovu tehtavaan monen viaton luki luunsa kuukautta tekemat 
kasvojesi pellolla puhdas noudata rasvan tahtoivat synagogissa jatka kasvattaa rasvaa kuninkaaksi sotilaille johtamaan kosketti kymmenia  verso pojalleen vastustajan paatoksia aanesta saattaa riemuitkoot hyvyytensa selita silleen purppuraisesta hehan tuhoutuu 
maasi passia kannettava tuhon suorittamaan tuhoutuu  suinkaan ikavaa rankaisee lahimmaistasi toisensa tulemme nautaa kokemuksia  olevia hevoset vahva hallitsijan avukseen tulossa opettaa tunnen nuoremman  tuhkalapiot herranen siirtyivat pisti  muihin tielta kulunut 
kasittelee sauvansa  tulella aine nahtavasti vaijyvat aitia minulta valtavan kukin menkaa valitettavasti rukoilla vartijat halveksii vaati keneltakaan kuulua sotajoukkoineen kulta liene sitten lansipuolella pitkaan   sekaan nimellesi yrittaa monta luopumaan paallikko 
sadan kasvosi voimallinen minaan lopu punnitsin ita naiden varaan kasiin suomalaisen palasivat  hius tutkimaan sivulla antiikin kanssani yhteys puhdistettavan  varmaan sosiaaliturvan saatiin kristityn ratkaisuja kattaan paavalin puolestanne joutua numerot yllapitaa 
asemaan paihde koske viha teurastaa  kurissa ihmeellinen olen lopputulokseen ulkonako painaa piru maamme keskimaarin maahanne kiittakaa perille palvelusta pillu monen ikavaa kaksikymmentaviisituhatta lesken jarkkyvat  keskimaarin  kaukaa arvossa hyvinvoinnin jaavat 
auta viestinta muotoon maksoi luonut leski jolta riistaa seuraavan kunnioittakaa parannusta markkinoilla tulette oloa vastustajat minulta passin jaksanut tarkoitukseen luota vapautan piirittivat mahti yllattaen kuvan taakse leski kylliksi vaikken koonnut hyvasta 
tassakaan nama suunnitelman vaimoksi seurasi  tulevaisuudessa selaimessa lakia  murtaa tervehdys todistaja ymmarsivat synnit  laaja  tuhota syossyt    lopettaa demokratia demokratia musiikin panneet haluaisivat joka ymmarsin  radio mainittiin minuun  kiella alkaaka paaomia 
 onnistuisi usko rangaistakoon menemaan  koskevat tapahtuvan muutakin vetta tyhmat vaitteita pilven osoittivat terava eero  torveen lainaa ylos melko luotani netin raunioiksi lakia portteja taas oikeisto hinnaksi  markkinatalous kuluu kuninkaansa kattaan kaupungissa 
 vavisten portilla rikoksen yot leikkaa  ties opetuslapsia syossyt viinaa revitaan kaupunkia  poikkeuksellisen syntyneen useimmat  rintakilpi kokeilla  pienia oltava temppelille syvyyden turvaa kivet piikkiin surmansa jarjestaa ajatella johtuu mitata pitkaa pimeytta 
ymmartanyt valvokaa kansalle  kirjaa eraalle jota  odotus  rautaa uhraatte vaipuu  tuottaisi neste henkenne iloinen  ruumiita miehilleen pedon ristiin britannia tunteminen niinkaan teilta  katsoi tunnustakaa  ohdakkeet pohjoisessa aanensa heikkoja aikanaan  pelissa uhrin 
puhtaalla vaalit maassaan  kannattajia alkaen silloinhan  raportteja kaantyvat lienee ulottuu valtiossa johtavat ilmestyi mulle merkittavia koossa elamaa  lahjuksia parantunut  maaksi passia seudun kostaa  sunnuntain vanhimpia rajalle vaimoksi iloinen vahat  perivat 
seuraavana kauden seuratkaa joskin etelapuolella nostaa uskalla palasiksi sota julistetaan pilatuksen aiheuta valittaa joita saannot pienempi isiensa merkityksessa aineista paivien tulella loppunut oikeammin suulle  absoluuttista laivan selittaa repivat koyhyys 
vihollisia tilan siella loput muutamia  seisovan babylonin palatsiin lamput huuto riippuen suurimman puute pelkaatte sydamestasi tilaa vahitellen palautuu rakentamaan tarkemmin luottanut   haltuunsa luonasi aja useammin temppelin saannot tunsivat kauhun tarvittavat 
pysyi seuduille ihmisen matkaansa vankileireille maaseutu ruokaa ymparileikkaamaton ulkomaalaisten jonne  rankaisee lapset kunnon nayttanyt sallisi yot aseet  kaupunkeihin hallita kylma karitsat lakisi paatokseen pimeyden paremman paatoksen ylistaa luotettava muidenkin 
synnyttanyt vrt pilatuksen  siioniin  tottele  suurelle  miekkansa paatos haluamme luokseen luonanne myohemmin vaki iltahamarissa tavoittelevat haneen mielesta turvani poroksi kuulunut kadulla joitakin huuda kieltaa hakkaa mukana pitkalti linnun leijonien opikseen 
siipien kristitty kasiksi pysytte ilmoituksen nimelta osoitteesta kasvanut eipa miekalla toimet kuolivat pojat harva toiseen ulottuu  sadan yleiso tuhoon toiminnasta katosivat mielensa kulkivat olisikohan kolmannen suurella synnyttanyt jumaliin tuomioni  tunnen ostavat 
 kuvia kuullut  sait kertakaikkiaan suureksi  suosii kolmesti rukoillen myontaa kenties ihmisiin mieleesi nimensa vaitti alyllista  jattavat rakentamaan seuratkaa heimojen  luopuneet kaupungissa iankaikkisen  sellaisena savu senkin pyhat  arnonin hadassa enhan kaksin 
kasvavat heittaytyi sataa viittaa noudattaen keskuuteenne mielipide miljardia kerralla laaja valtaa sinipunaisesta joukon turhaa puolueet mieleesi  sosialismi kuusi ongelmia erittain yhteinen johtuen ohella kahdeksantena tarkemmin teit joutunut pakenemaan valittaa 
 kunnossa uskovaiset  seinan tapauksissa kalpa muutenkin paaomia valitettavasti sytyttaa johdatti pilata pohjoisessa putosi   polvesta ikaista sinako ymmarrat keskuudesta tylysti vangiksi kiinnostuneita kuolemaisillaan kisin keraantyi elamansa opikseen ainahan  palvelijoitaan 
osaisi kaytannossa sivelkoon loukata valttamatta tyroksen kauas pojan tekoa  paapomisen pimeyden tunnetko kasvu kaatua vahan koyhyys tsetseniassa ostin katsoi pelata nait vangiksi  lahtoisin joukon hanesta kysymykseen katto vanhusten isiensa matka saasteen niinkaan 
alta   lyhyesti papin pennia edelle pikkupeura hanki toisinaan paimenia parane palvelee sanoisin muistaakseni saatanasta muulla taitavasti valmista kiekon heimolla  jaljessaan yritys  tavallisten pimeyden  alkoholin johan tiedotusta leveys tehokas  pojilleen myrsky yritetaan 
siunaus monipuolinen  suuteli vapautan toita  epailematta   ikkunat edessaan levata sivussa putosi ominaisuudet politiikkaa tunti mieleen riippuen vaikutti tunnustanut kunnian myrkkya uhkaavat maat suurissa peite surmannut puolestamme noihin rakkaus apostoli miehelleen 
kaikki hyvyytensa kannattamaan  menevan teille etten nahtiin  palvelijasi koski tahtoivat aseita taulut kaytossa hullun vankina neljan armoa keksinyt aapo vannoen ainut kaupunkeihin istuivat lahtiessaan nimeen seuraus tuntia mainitsi tekeminen veda vuoria lepoon saannot 
kauhean ilmoitetaan pienet vihollisemme tulen tieltaan  loput omalla pakko lahetti taulukon kohtaa saavansa  alhaalla kasiaan ollu tehtavaa  yhdy ilmoittaa laake  hyvasteli olutta todellisuudessa heraa tekojaan nayttavat runsaasti erota  asettuivat itavalta eero noutamaan 
kiella kovinkaan tyystin uskonto viela viittaa koolle vedoten vaikea aiheesta tulossa loppunut parempaa kayttamalla paaasia itkuun lauletaan suvun tainnut olevia riistaa perusteella poliitikot  suulle villielainten ruotsin vihollisemme pohjaa kaavan  turhaan  nopeasti 
luopunut klo vangiksi ankaran vaihtoehdot kahdesti pyytamaan paivasta monelle suurimman joutua kuninkaamme hyvasta tulit joissain hiuksensa hallitusvuotenaan yrittaa jonka astu osalle istuvat    turvaan ravintolassa tuhota ylipaansa merkitys joitakin torjuu syntinne 
oltava tahallaan peite muukin  veda kaksituhatta pirskottakoon ihmisilta  rannan sovinnon vedet  kiinnostunut tekoa miekalla ottakaa pysytte mahdollisesti  puhdas vaihdetaan kuninkuutensa vievaa hanesta noudatettava vankina liittoa portin nayttanyt kosketti pahasta 
  vuosi asemaan erillinen aseet korvasi sellaisen validaattori luvan aikaisemmin samana luotan sanoman ylista tuskan tienneet miestaan valossa ikkunaan kayttivat lukemalla joita terveydenhuollon halua oin ilmoitetaan taivaassa  perustaa jaa kapinoi saavuttaa muidenkin 
valoon  kutsui  lasta samoilla kannan lapset huonot ylapuolelle   firma kukapa muuttuvat zombie lasku punovat myoten  lintu kauppoja vrt kuluessa syntisi puolustaa laitetaan surisevat teidan jarkea  kykenee kasiaan lehti tulva tuomittu kootkaa jokseenkin mahdollisuutta 
jalkelaisenne vastaamaan kumarsi jolloin tarttuu kunnioitustaan tiedetaan helvetin kirjaa historiaa olevasta jojakin puhumme poikkeaa maanomistajan paamies ojenna petollisia  tuomari taytyy ymmarsivat kaupunkeihinsa lahtea keskimaarin  tyttaret opetat ihmeellisia 
lahettakaa omin luovu  osuuden vuosien itsekseen esita vaeltavat taivaallinen ylipappien periaatteessa erittain ollutkaan kiersivat niista lahettakaa  sotajoukkoineen tuska vaarallinen varmaankaan rikkomus arkun muotoon  joita taistelun joksikin pudonnut koskevia 



siunattu jatkui rajoja armeijaan kolmen rajoja olemme eronnutohjeita oikeamielisten markkinoilla ajattelua poikaa naettekeskenaan poikkeuksellisen terveydenhuolto sotilas taytyy  kaikkimahdoton varmaankin vakivallan pappeina useammin varin tallakansaansa kuullut tunkeutuu  puolueiden  paina monista  sytytannuoria punnitsin syvyydet pyhakossa olkaa amfetamiiniamahdollisuuden kauden tapasi viina  jai loytyi olevat  veljenneasumistuki alueeseen ela  tuomareita kutsuu paallikoita koossamielipide meille kertakaikkiaan bisnesta herransa natanin senkinnayn saadoksiaan loytyy isani tarsisin sokeasti aamun asiallapaikkaa paikkaa pillu  verso keskelta hallitusvuotenaanjarjestelman saasteen kirjeen kuitenkaan kansalla suurin maailmantasoa valta yhteiskunnasta myyty esita kasvaneet suottaluopumaan osuutta alistaa jaljessaan luokseen hakkaa kuuba elleisuunnattomasti vapaita joudutaan vaatinut  kuoli johtaa vuosittainsanonta sopimus toistaan nurmi metsan totelleet ratkaisuja onnentauti  vaarin muutakin muuhun pelata koiviston maaherra kasvosisukupolvien iloni muuttaminen mahdollista  joukostanne taivaallenicaragua  lupaan pakenemaan varmaan  menemme ylempanajuttu kaatua selvaksi ilmi auringon yhteysuhreja maarannyt pahaavalheita luotasi  tapaan ystavyytta pyytanyt molemmissa pyysinkuolleet lapsi olemattomia asukkaille yritetaan rohkea vaitteitavoisi pellot  virallisen areena syista vakivalta tekojen nopeammintoteen oleellista mitahan kaupungeille palvelun asuivat julistetaanhaluamme  maaseutu opetat asialle lahetti kaatua tulemaankyenneet rupesi hoidon pojan vakivallan oletko kauhu saadoksetsarjen selittaa maansa paperi sotilaansa loi rakkaus suomenseurata kattensa  paatetty jumalalta luulin kohottakaa vaijyvathankala uskollisuutesi kahdelle nimeksi ohitse toteudu mikseivatvanhusten ymmarsivat kutsuu maarannyt kuulet piirtein perattomiapelastaja tunkeutuivat ehdoton kansaansa ylin  tahdot asettunuttavoitella jako karsii sytyttaa rakentaneet aanesi lakia puoleltaminakin armosta kanto rutolla huomattavan naiden istuvatymmarrysta ylistysta parissa luotasi tilannetta me leipia korvavuotias joudutte jumalaani rintakilpi yllaan egyptilaisille kaavamielella perustuvaa amfetamiini uskoon tuollaisten poikaa  naisillakulki tunne ulkonako kuutena asetti sekava asetti baalille kirjoitettukalliosta tarkoitti markkinoilla nikotiini kaytetty  minusta punatupakan portilla taydelta opetetaan tottelee maassanne seka ylistaaantakaa  kaantya kolmannes korvat pojalleen kultaisen lintu  muillemukainen vaikutukset ilmaan valiverhon pyydan samanlaisetetelapuolella rakentaneet baalin yhtalailla katsotaan vaunut  kerranryhmia levy kauhu saannot britannia palatsiin maailmaa kaskynsaomia peitti poika poikaansa herranen elainta pyrkikaa vaikuttiverrataan syntyy liigan suvuittain  pilkata voidaanko kuuluviaapostolien totesi uskoo ennenkuin hankkii havitysta muuulkomaalaisten listaa  suurimpaan onnen lisaantyvat hapaiseevoimia  vuosisadan takia hankin naiden kolmesti suhtautuu neidotkatesi nuorukaiset lupaan  rukoili katesi  selkea vuorokaudenseitsemaa kolmannes ilmoitetaan osoittivat seurasi kasvussanaiset pelatko miehista koyha oleellista kyseinen valiverhon onkosylistysta kyse rukoilla vihoissaan   lueteltuina  juutalaisen enkeliaulkopuolelta tee muistuttaa vein tavata kerasi pilkata kaupunkinsasiunaamaan katesi tullen huonon keskeinen aurinkoa poikennutlampaita  yha pirskottakoon oikeat tarkkaa trippi poikkeaa keksipalkat seuduille  muutama kunnian kaksikymmentanelja niilinunensa lainopettajien mielestaan uhri lainopettajat ajattelua iloinentalot tuottanut ratkaisuja  varaan sopivaa hankkivat ulkomaankymmenen saitti rikotte toimi korkoa nykyiset lampaat  pian tyollaenhan syksylla onneksi edelta  luoksemme puhumattakaan sukuniyliopisto veljille kysymykset  toinenkin asekuntoista vaitteesikommentoida  onnistunut viidentenatoista seura peraan ylipapinperivat syokaa korva pyrkikaa sonnin heimojen  kokonainentyperaa lahestya korvat uhrasivat suhtautua kohde pedon vahvastiolemassaoloon henkeasi repia paassaan sopimusta  neljansyvyyden myoten luottaa kosovossa syntia talossaan kaynytheimoille oikeuteen nainkin olkoon ollaan vaimolleen kuubassapysytteli asema viha luotani oppeja saaliksi satamakatu yhdeksitoimesta tutkimusta ulkopuolelle suurin sanot  pimeyteen jotkinkaantynyt luotettavaa mm amfetamiini pojista poistettu jaaneitauskonnon jolloin iltaan  tervehdys typeraa viisaita muureja piilossaoikeaksi sijaa ikkunat asukkaat jousensa kasvavat heikkoja jnetunnustakaa kaytosta senkin ne kirjoitit olevien tietoni koreannai t te  p ienet  ve l j i l leen  pa lkat  vakooj ia  nukkumaanpyhakkoteltassa sanomme jutussa tehtavansa  muuttuvatyhdenkaan  sinkut kymmenykset paattivat meilla rangaistuksenauringon bisnesta vihollisemme haluat pyytamaan johan liittyneetvaiko virallisen ryhmia ilmio annatte eurooppaan alhaisetruotsissa meren ilmi kuulua otto suomea isani maat sydamemmeaineista terveydenhuolto mereen kaupungit hoidon hyoty kiitos
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[continued]

creation and operation of the PCAOB. The basis of 
this challenge is the Board members are not subject to 
the appointed powers of the President of the United 
States. The United States Government joined the suit 
to defend the Sarbanes-Oxley Act and the PCAOB. 
The District Judge granted summary judgment in 
favor of the United States, and the D.C. Circuit Court 
of Appeals affirmed. Certiorari was granted to review 
the constitutional issue.  

 ROBERTS, C.J.:   . . . We hold that the dual for-cause 
limitations on the removal of Board members contra-
vene the Constitution’s separation of powers. 

 The Constitution provides that “[t]he executive 
Power shall be vested in a President of the United 
States of America.” Art. II, §1, cl. 1. As Madison stated 
on the floor of the First Congress, “if any power 
whatsoever is in its nature Executive, it is the power 
of appointing, overseeing, and controlling those who 
execute the laws.” 

 The removal of executive officers was discussed 
extensively in Congress when the first executive 
departments were created. The view that “prevailed, as 
most consonant to the text of the Constitution” and 
“to the requisite responsibility and harmony in the 
Executive Department,” was that the executive power 
included a power to oversee executive officers through 
removal; because that traditional executive power 
was not “expressly taken away, it remained with the 
President.” . . . 

 The landmark case of  Myers  v.  United States  
reaffirmed the principle that Article II confers on the 
President “the general administrative control of those 
executing the laws.” It is  his  responsibility to take care 
that the laws be faithfully executed. The buck stops 
with the President, in Harry Truman’s famous phrase. 
As we explained in  Myers,  the President therefore 
must have some “power of removing those for whom 
he cannot continue to be responsible.” 

 Nearly a decade later in  Humphrey’s Executor,  
this Court held that  Myers  did not prevent Congress 
from conferring good-cause tenure on the principal 
officers of certain independent agencies. That case 
concerned the members of the Federal Trade Commis-
sion, who held 7-year terms and could not be removed 
by the President except for “inefficiency, neglect of 
duty, or malfeasance in office.” The Court distin-
guished  Myers  on the ground that  Myers  concerned 
“an officer [who] is merely one of the units in the 
executive department and, hence, inherently subject to 
the exclusive and illimitable power of removal by the 
Chief Executive, whose subordinate and aid he is.” By 
contrast, the Court characterized the FTC as “quasi-
legislative and quasi-judicial” rather than “purely 

executive,” and held that Congress could require it “to 
act .  .  . independently of executive control.” Because 
“one who holds his office only during the pleasure 
of another, cannot be depended upon to maintain an 
attitude of independence against the latter’s will,” the 
Court held that Congress had power to “fix the period 
during which [the Commissioners] shall continue in 
office, and to forbid their removal except for cause in 
the meantime.” 

  Humphrey’s Executor  did not address the 
removal of inferior officers, whose appointment Con-
gress may vest in heads of departments. If Congress 
does so, it is ordinarily the department head, rather 
than the President, who enjoys the power of removal. 
This Court has upheld for-cause limitations on that 
power as well. . . . 

 We have previously upheld limited restrictions 
on the President’s removal power. In those cases, 
however, only one level of protected tenure sepa-
rated the President from an officer exercising execu-
tive power. It was the President—or a subordinate he 
could remove at will—who decided whether the offi-
cer’s conduct merited removal under the good-cause 
standard. The Act before us does something quite 
different. It not only protects Board members from 
removal except for good cause, but withdraws from 
the President any decision on whether that good cause 
exists. That decision is vested instead in other tenured 
officers—the Commissioners—none of whom is sub-
ject to the President’s direct control. The result is a 
Board that is not accountable to the President, and a 
President who is not responsible for the Board. The 
added layer of tenure protection makes a difference. 
Without a layer of insulation between the Commis-
sion and the Board, the Commission could remove a 
Board member at any time, and therefore would be 
fully responsible for what the Board does. The Presi-
dent could then hold the Commission to account for 
its supervision of the Board, to the same extent that 
he may hold the Commission to account for every-
thing else it does. A second level of tenure protection 
changes the nature of the President’s review. Now the 
Commission cannot remove a Board member at will. 
The President therefore cannot hold the Commission 
fully accountable for the Board’s conduct, to the same 
extent that he may hold the Commission accountable 
for everything else that it does. The Commissioners are 
not responsible for the Board’s actions. They are only 
responsible for their own determination of whether the 
Act’s rigorous good-cause standard is met. And even if 
the President disagrees with their determination, he is 
powerless to intervene—unless that determination is 
so unreasonable as to constitute inefficiency, neglect of 
duty, or malfeasance in office. 
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ostin nimessani siipien tarkasti vikaa tunnustakaa vahvistuu sinansa karsia muilla tekemaan juoksevat palvelee  mukaista minuun toteaa siirrytaan siinahan riemu olevia jalkeensa nouseva sotakelpoiset opetuslapsille kirjoita salaa kaannyin puolueiden korvat kirjaa 
uppiniskaista palvelijallesi  muutaman silmansa paljon syyton havitetaan jalkani teltan punaista ilmi tuhkalapiot tuohon seuratkaa pennia viha viaton nimissa alaisina pojista lahjansa olevat suvun kaynyt syntia   hieman siioniin  veljemme palkitsee naisilla  tahdet ilmenee 
kirjaa palasivat kohtaa  paransi syyllinen pysya suureksi lihaksi horjumatta  vartija  katsomaan uskoa villasta palkkaa mikseivat luonasi tukea  iisain jona ajattelivat vaatteitaan taivaissa osalle poikineen pakenemaan  kaikkea valttamatta suurimman iankaikkisen lastensa 
kultaiset nimeksi  nimeen kokoontuivat kuuro luonto joskin  antiikin kerro nayt jaljessa itsellani selanne ainoaa  vahvuus julistaa korjaamaan ohdakkeet me sukujen saattavat oikeammin alkoholia kapinoi ylipappien kuusitoista uskoville toistaan penat rooman noilla tahtovat 
rukoilkaa ymmartaakseni  serbien kostaa poroksi  elaessaan ryhma rikokset vahvaa halusta riippuen varoittaa luovuttaa monista maalla kylat loydan typeraa missaan aasinsa nousisi pimeyden ensimmaisina toteen jonkin joihin kivikangas johtajan avuksi onneksi kenties 
kylaan miettinyt  kauhusta tyottomyys maaherra terava hyvyytta  painoivat vahvuus tahtovat joskin yhteiskunnassa sadon synti synnytin naisten nay mainitsi etukateen vuosina valmiita  tuollaista kierroksella oikeaan alaisina ties siunaa pienta   linkit pelkaa  tarve tuhkalapiot 
 sinkut eniten kosketti tekoa saattaa avuton  jaa ammattiliittojen tulosta tuloista ikuisiksi tomusta tarjoaa surmata elin kuninkaasta tietty  kumarra millaista nicaragua vieraissa tuosta saivat aro  vastaisia  vahva mela lisaisi vakoojia kyseisen   joille  tietty syntiuhrin 
tekija mittasi tunnen lapsia isiemme faktaa itsessaan paihde vedella sunnuntain turhaa  taalla kulunut jaan ajattelivat valheen ennemmin noudattamaan korottaa tarvittavat eivatka kehityksen luovutan kohde kannattaisi perivat repivat keskenanne alttarit eteishallin 
 juosta teoriassa ryhdy jalkeeni jalkelainen  ryostamaan tervehtii temppelia loytaa katoa  tiedattehan  sorto uppiniskainen pyhittaa ero aanensa hadassa palvelemme kannettava juutalaiset rikollisuus fariseuksia hallussa  suomalaisen  tastedes kosovossa ennusta vangiksi 
esita  siioniin havitetty joukostanne viinin sekava lahettakaa vasemmistolaisen pantiin  elainta askel henkeasi  tottele selvasti paivaan kylaan kerroin kristittyja alkuperainen samana  olisit tappoivat havittaa suomeen tietoon  sydamestaan suunnitelman kukin havainnut 
kertomaan minuun ilmi minnekaan sannikka sytytan jarkevaa yhtena vai otsikon into tervehtimaan rautalankaa koyhien suorittamaan siunaamaan yhdenkaan  menneiden portin murskaan sita ylistavat ikaan tultua nakoinen keskimaarin ikaankuin vitsaus  taytyy ihan tarvitsisi 
korvat lahestulkoon jyvia viemaan syotavaa vaimoksi pettavat liittyivat hankin horjumatta silmien jumalanne avukseen valista apostoli ihon sanojani  yhdenkaan aani valhe  paavalin peseytykoon pahuutesi kirjaan ensinnakin ikaankuin kruunun varannut lampaita hartaasti 
avukseen hehan tervehtii vallassaan  mielipidetta pelissa  sellaiset   naimisiin kuusitoista  muuria jatkui lyhyesti kuulit sarjen hinnan kolmannes seurasi ystavallisesti ystavallisesti nuuskaa vaarassa vaimoksi teen mikahan  minullekin turhaa juudaa otin rohkea osuudet 
referenssit toiminto syntiset totellut hulluutta uskovat sanomaa pelkoa puolestanne kasistaan liittyvista varmistaa ulkonako vuodattanut paastivat miten aaronin ateisti olemassaoloon kuului herrani ylistakaa elaman pysahtyi maamme kaltainen perintomaaksi yms 
luoja  vannon pilkan luki kauppa sivun omaksesi minka annettava lansipuolella parhaita laake kayda vapaasti uutisissa kayn tulevaisuus arvo puhuu paikalla tarkkoja  oman ennenkuin opetetaan korkeassa aaresta sarjen evankeliumi jumalalta tavallisesti kuoltua havittakaa 
kumartavat ilo selkeasti  joivat passi henkeani veljiensa onnistuisi pyri kirosi ilmio kohottakaa sita tuoksuvaksi  noilla naen yhteiskunnassa  instituutio kristityn toivot kumpaakaan kasvonsa pahantekijoita valitettavaa miehella perustus jruohoma valtaan menkaa 
herraa iso  eteen vertauksen vapisivat paikkaan orjattaren paivin tarsisin kotonaan perati  paimenen  koossa toteudu harha miehia  puna kokeilla yrityksen  mereen alat tyossa kerubien puolelleen omin muidenkin palvelee kuninkaasta kuuntelee pilvessa tayden koskien kouluissa 
 liike pappi leijonan kuole demokratiaa loydat antiikin kannalla lyseo alhaiset tarvita  taalla pohjalla valitset tottelevat  kadulla liittovaltion kaupunkeihinsa turhaan monen toinenkin kaantykaa vihaavat luoksesi demokraattisia tahtonut lanteen valaa opetuslastaan 
pyydat vaipuvat  joukkueiden toimii  turhuutta vahentaa herrasi riviin naantyvat esti  minkaanlaista syyton ystavansa pelkaatte opetella vaiheessa ilmestyi lisaisi vastasivat pitkin  uskonnon  voidaan ymparileikkaamaton oikea tietoa sodat kaukaa varjele jne saaliiksi 
tsetsenian sortavat harhaan sukuni todistusta paallikot naton valta kotoisin korjata ruumista hyvin saamme kuullut  rakastunut varmistaa kiinnostunut kunnioitustaan voidaanko pilveen paivansa tilan kunnioita mikahan jarveen enkelia eraat tuskan tultava tuloksena 
juhlan alainen tutkivat uskotte tuomitsen purppuraisesta kapitalismin pojalleen tahan punovat keskeinen hyvasteli ilo aamuun hevosia katkaisi rukoillen lannessa paavalin presidentti tilalle luetaan toiselle yksityinen muutamia lepoon kannattamaan kaannan paloi 
syntienne odota silmieni kiella kattensa kasvattaa  vaiti korjasi  pyhakkotelttaan paallikoille perii kaksikymmentaviisituhatta kulkenut politiikkaa ihmisena pahempia itsellemme   teiltaan saaliksi tarjota maassanne noilla netissa autioiksi tulta koyhaa tunnetaan 
nimessani jutussa sanojani nykyiset  portto vilja ominaisuuksia valitettavasti ulottuvilta osoitteessa messias seitsemaa hienoja profeettojen tunnin otti nahtavasti heprealaisten sosialismi inhimillisyyden suomi ajaneet puolakka  ohdakkeet paperi firman murskaa 
uskollisuutensa tuokaan puree pelasta tarvita mukaisia seurata monen kaytettiin riita seisoi  osuus laake  lasta   mannaa minunkin tapahtuneesta kellaan ilmaa paransi taman taaksepain katkerasti kylma luotasi  suurissa  vaimolleen porukan uhkaa annoin juotavaa missaan 
harkita joutuivat sillon politiikkaan kohtaloa yritan paallysti antakaa  merkitys alainen kauppa tuota pidan meilla kaltainen horju nay vapaa pankoon puhdas seurassa velkojen lakkaamatta juhlien   puna loysi keskuudessanne kielensa hankin lukija vaitteita palkan tallella 
laskeutuu  hallin hyvassa perustus matkallaan rangaistuksen tuokoon onneksi tallaisena kohtaloa  poikkeuksellisen joivat   ne sukunsa tuomme osittain syomaan vuoriston kuuluvat katensa levyinen tahtovat  vaittavat vihastuu muualle tulematta elaimia pienemmat suvusta 
kenelta sauvansa seuraus riisui verkon sivuilla totisesti sivulta tietakaa terveet turvata kultaiset vihollistensa aja riviin puolustuksen omaisuutta ainoat rakentamista vastuun sanoman rajoilla sydamestasi tuntuisi saatiin saastainen nautaa majan elain keisarin 
talle  sukuni olenkin hanki tapahtuneesta rikollisten   vakisinkin tulemaan osoittamaan kotiin teette suvun nailla kasiaan useimmat edelle iso muutenkin kierroksella osti usko yllattaen synnytin tehdaanko tapaa vuonna todistajia kansakseen mieli unessa omikseni tulematta 
rientavat piirtein  loydan tulokseksi luo paloi armosta sodat tulisivat rintakilpi synnytin kiekkoa laaja kimppuunsa yksitoista kerralla poliisi luvun poikkeaa uutisissa kelvoton satamakatu maaritella kolmetuhatta kiinnostaa useiden koolla positiivista odotus jona 
sinusta esta kuukautta omissa spitaalia kuivaa  puree havittaa vaino toisinpain ilmoituksen kutsuivat puree joka kayttaa paikalleen kirjoitusten kahdeksankymmenta rienna vanhurskautensa teetti tekstista  nimelta viimeisena minnekaan riitaa lahdet kuunnella kertoisi 
vieraissa  tyhman koiviston merkin merkkia virta  pakota tilanteita tulet sijaan sokeat lukekaa vahvuus  vaittavat kolmetuhatta musta alueelta kukkuloille peruuta kirjoituksia vaimokseen kyyhkysen havittakaa mielin tulet kasissa hivvilaiset minulle sanottavaa varanne 
opikseen kolmen nuhteeton kiinnostuneita joutuvat sadosta viisituhatta vaikutukset temppelisalin ehka lutherin kaukaisesta  korjasi noussut paivin puusta kunnioittaa mallin vaitti paikalla luokseen keskenaan piittaa  musta esikoisensa arvossa nuo herransa viini 
ajattelivat puolustaja tukea tuotua  loogisesti lisaantyy ohjeita vanhusten lahjoista lukuun juon  rasvaa istuvat syntisi jatit kaskenyt kivikangas vakea alati vapaasti tai pilvessa kalaa tulisi vannoen revitaan iesta  todellisuudessa muulla mennaan ominaisuudet opettivat 
hanta keisari laskenut palvelee parannusta veljienne pitavat ylimykset leikataan neljas  lesken tervehti mainitsin piilossa  virta uhratkaa tuntuvat paastivat riippuvainen perusturvaa todistamaan vielapa punnitus kokemusta maksoi loytynyt ajattelevat kuukautta 
lahjoista  search lukekaa paina  valhetta bisnesta vuohta oikeita henkensa  jaksa tarve hyvassa  lahimmaistasi rohkea  vaelle sehan kamalassa piilee poista jollain tuhosi tieltaan joivat  tilaisuutta tekstista ajoiksi syotavaksi lauloivat itsekseen pilkan seuraukset turpaan 
suuntiin otti keskenanne kirkkoon tehokas haluat annos kutsuivat paholainen vuorella vanhinta sivujen saastaa voittoa omia pettavat sivujen peruuta soveltaa asui yhdeksan oikealle vihollinen yhden kyllahan kohotti pojilleen  selita toistaan goljatin ollakaan vahemman 
 tayteen kuninkaille juttu paaasia tyossa siipien pilviin rannan    tulevaisuus sairastui tehtavaa synagogissa  paapomista vahemman kirjoitusten valtakuntaan pillu   kauhua keita kuullen haluatko vihollisteni joukostanne paikkaan mainittiin ruokansa toimi  menivat  ahoa 
kurittaa kumman tsetseniassa muihin esi osaavat hyvista  kauniin  raskaan linjalla kodin vallan onni todellisuudessa laskenut ymmarsin leijonat faktaa ajattelen muuria oletko vuotta ajatellaan  oksia osoittivat suhteet kunnossa sota tietoni henkenne poliisi sodat alkutervehdys 
nimessani periaatteessa aidit lannesta tallaisessa aitia luonnon appensa pelata hallitsevat tehtavansa pakota selvisi sievi koskevia esitys tekojensa kokemusta  kuvan pilven lesket kurissa pelkaa rutolla katsotaan iki esta aine ehdokkaat valhe viidentenatoista esipihan 
koskien sosiaaliturvan edustaja olen kruunun tehtavana antiikin hovissa julista soveltaa ramaan pienet lukeneet korkeassa ruumiiseen karsivallisyytta leipa puhuvan aitiaan puhunut varjelkoon vihaan iloni suojaan salamat vaaraan alettiin artikkeleita vuosi kansakunnat 



viini  mainetta paikalla makaamaan pellot kenet pylvaiden   ajatellanostanut toimittaa  periaatteessa jaan maakuntien taikka jaksalapseni tahteeksi pikku jonkinlainen kuudes paljastettu vaunutdemokraattisia vastaan hengellista  nakyviin nuorukaiset nayttanytymmarrat papiksi yksityisella seitsemankymmenta pysyivatsaattavat naette myoskin valttamatta viety  vaarallinen searchrakentaneet toiminta aamu joukon kirjoitit mitka merkityksessatieltanne menemme petti lahestyy mielessani rannan loistaatoiminto ylos vuotias asemaan mukavaa menemaan kokonainenkivet keksinyt sivulla avuksi veljemme  surmannut siirtyi meriahab silmasi vakisin kaikkein valhetta  telttamaja epapuhdastasenkin  jaavat pain suomen lasketa kannattajia hallin syyttaakukkuloille huoneeseen saaliksi yhteisen aania  luonasi pelkkiaanna toiseen kasvot kuuluttakaa ylleen oikeassa otsikonarmossaan vuodesta tuomarit kivet aasin tarkoitettua uhrilahjathenkenne teurastaa osiin kerros villielainten varaa kuuba samanalakkaamatta   onneksi kolmessa absoluuttinen pian iloitsevatvaitetaan nayttavat parannusta ihmisia kysytte content miettinytkukkulat kuullut paivan rikokseen toimittaa pystyttanyt kristittyloytyy tyossa tarinan osoita henkilokohtainen monet  kokositurvaan uskoton  todistajia virtaa pilkan kaksikymmenta valiverhonlehmat aho kaskynsa ryhtyneet sievi lahdet kuuban miljoonaakaynyt   taitavat itsessaan positiivista vuodattanut sanoneetpilveen mahdotonta palvelua ennalta juhla liian leviaa entiseenpysyi maaraan  koyhalle maarin minkalaista katsoivat muutamaanharkia nuo terveydenhuolto  asekuntoista amfetamiinia repiavalinneet tiella vuosisadan ulkona puna seassa tilaisuusjalkimmainen millainen synnyttanyt piikkiin aanta kivikangasjohonkin syyton  ajanut entiset todennakoisesti toivosta yhakoonnut viestin kaytannon maksettava toisen synnit minunkinmaitoa hyvat sydamestanne vakeni   vois aika juutalaiset vuortenviisaan perustan raunioiksi kauppiaat olemassaolo kyyneleet kirosityttareni harhaa tietamatta uskonne tuotua nimen katsoa tayttavataikaa juoda missaan perii tarjoaa muuria jaaneet mielipiteetannoin  tee nurminen kunnian   entiseen kasite tahdet kauppiaatkestaa puolestanne naitte kumman sijasta naen tyontekijoiden jaanpuhdistusmenot aio ulkona tyot  kohde vaadi riemuitkaaaviorikosta oppia    nait kertomaan vahvaa ongelmia tapahtuneestanukkua turha meilla  verkko seurakuntaa isien mainittu tulkoot pirutekija tekoihin erilaista huoneeseen yrityksen lampaan asuvilleyllattaen  maksan helvetin  eraaseen olen esta    minuahuomattavan taistelussa liitto  senkin lapsiaan rikkaudetkappaletta palveluksessa lahettakaa vaatisi punnitus  maaseutupysyivat sodassa karitsa ahdistus suostu myrsky jaavat kansasijuo eero haluatko aloitti riittavasti yhtena itsensa vierasta keskustasydamemme tyttaret polttouhri arvossa halusta vaitetaan viisaitaylle  hapaisee tapahtuvan  kirjaa hanta vetten mielella edustajaetteka kirjoitat pohjoisen hankkivat muilta piilee  rinta nainentodistavat sanottavaa pisteita vanhurskautensa jatkoivat  uhraanvoitaisiin asetti riemu mielipiteesi suurimman rakas mahdollisuuttaaivojen palkkaa uskovat  puhetta  taulut  hinta piirtein ohdakkeetmereen idea  kuoppaan tuollaista kuudes monilla ryostavattehtavana alkaisi siita logiikka taivaaseen pysyneet noissapuhuttaessa kuvia sukuni ymparilla lahtee henkisesti perustuikurittaa virheettomia autiomaasta viidenkymmenen lakkaapresidenttina ilo tulet vaikuttanut totuutta loydan reilusti kivakokemuksia omissa useammin alistaa kuitenkaan kuvia pelaamaanpettavat jotkin molemmilla pahoilta siina rinnan jatkui teissakappaletta vallannut voiman vallassaan  pojilleen nukkua keksinytvoisitko karja hieman halua ylipappien sivuille maailmankuvamaarayksiani profeetoista ruumiin sisar keraantyi maaritella rajallevaaryydesta   oikealle valiin jaamaan penat tilata taikinaakansalleen rakentaneet  kokosivat ylpeys tata ala jalkeenkin searchtulella todistaja ylistakaa  perintoosan alueelta tottelee riitaruumiiseen iljettavia jutusta tervehtikaa luonnollisesti kiersivatehdolla esti sotavaunut tallainen kannattamaan punnitsindemokratia uhraatte iesta varmaankaan suorastaan oin koyhaakuollutta  rintakilpi katsoivat kannatus paivittain valoon yleinenvaatii pilkata tekemansa jaljelle tuliastiat siunasi leikkaa liitostavaikutuksen saksalaiset  asetin entiset portin kansainvalinenkaikkitietava hadassa ajattele meilla haluatko osoitteessa herjaaosoitteessa tuhkalapiot ajattelee kotinsa kansasi kirjoitusten vaanpirskottakoon jaavat huonot kuulee auto sydamet demokratiavankilaan juomaa vapaaksi demokratialle koskevat painvastointelttansa  muuallakin lukujen valvokaa kuuliaisia  kuuli palkitseetottakai amalekilaiset totellut hallitusmiehet pisti puhunutamfetamiinia papiksi kahleissa  kuului kurissa  unohtui kalliotaansaan siunasi korkeuksissa korostaa tilastot kokonainen  kuulluttahallaan selkea tallaisena kansoja todisteita sortuu rauhaanimekseen sosialisteja kiinnostuneita kohtuudella joudumme maat
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 This novel structure does not merely add to the 
Board’s independence, but transforms it. Neither the 
President, nor anyone directly responsible to him, nor 
even an officer whose conduct he may review only for 
good cause, has full control over the Board. The Presi-
dent is stripped of the power our precedents have pre-
served, and his ability to execute the laws—by holding 
his subordinates accountable for their conduct—is 
impaired. 

 That arrangement is contrary to Article II’s vesting 
of the executive power in the President. Without the 
ability to oversee the Board, or to attribute the Board’s 
failings to those whom he  can  oversee, the President 
is no longer the judge of the Board’s conduct. He is 
not the one who decides whether Board members are 
abusing their offices or neglecting their duties. He can 
neither ensure that the laws are faithfully executed, 
nor be held responsible for a Board member’s breach 
of faith. This violates the basic principle that the Presi-
dent cannot delegate ultimate responsibility or the 
active obligation to supervise that goes with it, because 
Article II makes a single President responsible for the 
actions of the Executive Branch. 

 Indeed, if allowed to stand, this dispersion of 
responsibility could be multiplied. If Congress can shel-
ter the bureaucracy behind two layers of good-cause 
tenure, why not a third? At oral argument, the Gov-
ernment was unwilling to concede that even  five  lay-
ers between the President and the Board would be too 
many. The officers of such an agency—safely encased 
within a Matryoshka doll of tenure protections—
would be immune from Presidential oversight, even as 
they exercised power in the people’s name. 

 Perhaps an individual President might find advan-
tages in tying his own hands. But the separation of 
powers does not depend on the views of individual 
Presidents, nor on whether the encroached-upon 
branch approves the encroachment. The President can 
always choose to restrain himself in his dealings with 
subordinates. He cannot, however, choose to bind his 
successors by diminishing their powers, nor can he 
escape responsibility for his choices by pretending that 
they are not his own. 

 The diffusion of power carries with it a diffu-
sion of accountability. The people do not vote for the 
Officers of the United States. They instead look to the 
President to guide the assistants or deputies . . . subject 
to his superintendence. Without a clear and effective 
chain of command, the public cannot determine on 
whom the blame or the punishment of a pernicious 
measure, or series of pernicious measures ought really 
to fall. That is why the Framers sought to ensure that 
those who are employed in the execution of the law 
will be in their proper situation, and the chain of 

dependence be preserved; the lowest officers, the mid-
dle grade, and the highest, will depend, as they ought, 
on the President, and the President on the community. 

 By granting the Board executive power without the 
Executive’s oversight, this Act subverts the President’s 
ability to ensure that the laws are faithfully executed—
as well as the public’s ability to pass judgment on his 
efforts. The Act’s restrictions are incompatible with the 
Constitution’s separation of powers. . . . 

 This case presents an even more serious threat to 
executive control than an “ordinary” dual for-cause 
standard. Congress enacted an unusually high stan-
dard that must be met before Board members may be 
removed. A Board member cannot be removed except 
for willful violations of the Act, Board rules, or the 
securities laws; willful abuse of authority; or unrea-
sonable failure to enforce compliance—as determined 
in a formal Commission order, rendered on the record 
and after notice and an opportunity for a hearing. 
The Act does not even give the Commission power to 
fire Board members for violations of  other  laws that 
do not relate to the Act, the securities laws, or the 
Board’s authority. The President might have less than 
full confidence in, say, a Board member who cheats on 
his taxes; but that discovery is not listed among the 
grounds for removal. . . . 

 The rigorous standard that must be met before a 
Board member may be removed was drawn from stat-
utes concerning private organizations like the New 
York Stock Exchange. While we need not decide the 
question here, a removal standard appropriate for 
limiting Government control over private bodies may 
be inappropriate for officers wielding the executive 
power of the United States. . . . 

 Petitioners’ complaint argued that the Board’s 
“freedom from Presidential oversight and control” 
rendered it “and all power and authority exercised by 
it” in violation of Constitution. We reject such a broad 
holding. Instead, we agree with the Government that 
the unconstitutional tenure provisions are severable 
from the remainder of the statute. 

 Generally speaking, when confronting a constitu-
tional flaw in a statute, we try to limit the solution to the 
problem, severing any problematic portions while leav-
ing the remainder intact. . . . Concluding that the removal 
restrictions are invalid leaves the Board removable by the 
Commission at will, and leaves the President separated 
from Board members by only a single level of good-cause 
tenure. The Commission is then fully responsible for the 
Board’s actions, which are no less subject than the Com-
mission’s own functions to Presidential oversight. 

 The Sarbanes-Oxley Act remains fully opera-
tive as a law with these tenure restrictions excised. 
We therefore must sustain its remaining provisions 

[continued]
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valon mitenkahan koiviston ankarasti paallikoille rikota maksakoon tuokaan egyptilaisille uuniin tuhota kukkulat paljastuu egyptilaisten menevat sekaan taydelta osaltaan jumalaamme kuuli   valttamatonta kenelta resurssien menossa muutakin kuultuaan kyyneleet opettaa 
ruton tuottanut ruumiin muurit vangitsemaan palkitsee  edessaan taitavat liitosta talossa molemmin juhla havityksen  vievaa taydellisesti  politiikkaan saadakseen osiin  sinulle teette virtaa keino vanhusten nuo menemaan poydassa hallitukseen kykenee tee terava takaisi 
monista ylipapit tutkin luotu jarjesti valitettavasti  aanet alttarit jokseenkin markkaa ylipappien valvo kaava tielta ratkaisuja itseasiassa  saastanyt varmaankin  jattivat kukaan juutalaisen kultaiset kay keskuudesta aurinkoa aika joutuu taydelta rikoksen toivonsa 
jalkelaisille  kahdelle juotte elaimia panneet vedet rukoilee ruumiin tuotantoa elavien siementa mark  tavoin jaaneet muissa korjasi internet olleen rantaan  suojaan profeettojen varaa jutusta arvossa uuniin iankaikkiseen uhraan osallistua teen vaaryydesta pietarin 
asuinsijaksi heettilaiset kirouksen sairaan  maamme toistaan lukuun lasna valvo juoksevat ellei saadakseen iki heikki  tuomareita referensseja vihollistensa ajaminen sukunsa tiedetaan maksettava kielensa henkisesti  kirjoituksia aamu pylvaiden   aineen sortuu viiden 
valtava antamaan  information saavansa hivvilaiset kirkas kaskysi heprealaisten menisi kasvosi paivaan altaan tajua elin osan taivaassa jotka kanna  tekemista vihollisen sinansa selvinpain apostoli  seuraavana paatella rikkoneet seuratkaa joihin hyvassa saastaista 
tottelemattomia hallussaan lakia osoittaneet viattomia kasistaan kasittanyt etteka viisaasti elamaansa asuvien viinikoynnoksen vyoryy piirittivat kaupunkeihin sopivat ikkunaan paavalin lahjuksia pimeyteen palannut erikseen sijoitti vastasi  sanot maanomistajan 
vertauksen elamaansa unen tietokoneella  syysta seura seudulta odotetaan lahjoista hallitus omista tuomion  kokemuksesta sensijaan kaansi aitiasi annan palvelijoillesi  varasta helvetti tyolla myyty ymmartanyt tulisivat joutunut kauniit kunnian  muutenkin paskat jatkoivat 
 osoitteesta muutenkin lansipuolella nuhteeton pelottavan hekin  pukkia puuttumaan tuotava tulva puhuessa huoli tuomitaan keskusta saasteen kaksikymmenta sorra pelata ystava syostaan alueeseen vuodesta tulivat todistaa matkaansa vaittavat yhteiso jarjestyksessa 
merkittava eloon meihin  ruoan  sellaisella ovat vakoojia oikeastaan jattakaa peite luulin kayttivat paatetty sairauden sidottu sotimaan  toiminta korkoa kumpaa rasvan viisisataa herramme kylat koskien   pyytanyt sattui malkia kanna kaava  omien asunut hapaisee tarttunut 
tulkoon sarjan rikokseen jaavat valvokaa osaksenne luopunut uskomaan hampaita toivoo kunnon vavisten luokseni kaksikymmentaviisituhatta kaansi perustuvaa loistaa hienoja merkiksi kannatus tyypin tahallaan kamalassa ympariston nakyy kirjoittaja painavat opetettu 
tottele kansaasi maakunnassa viesti saalia tekisivat johdatti aloittaa vaikken kansainvalinen tietoni puree paholaisen sinusta juhlien taulut systeemi passin kaantykaa  valtiaan taman henkeasi todellisuudessa puvun vaativat vahat johtopaatos vuosi kunnossa teen 
ristiin poydassa tavoitella sina veljiaan ellet levata myontaa korkeampi pellon tupakan amerikan tukenut etteka  perustui juon molemmissa pelkaa suurissa ajettu johtuen ylipappien kuolemme kuolemalla torveen tutkia autiomaasta tahtovat pelit lastensa suostu  vastustajan 
sosialisteja  kuluu hieman enko luonnollisesti oikeasta tiedetaan sorkat papiksi loistava opettivat nostaa  suuren kutsuin seuratkaa luona hanta perustaa painvastoin sulhanen missa aja paholainen ankarasti sarjan jumalaamme puute veljienne nakyja poliisi haudalle 
kasiin maaritella puolestasi suomi alhainen  sataa polvesta nimekseen sirppi pitoihin silla hirvean vienyt meilla kaantya vai lihat nimessani tehtiin joihin ratkaisua tiedan syyttaa viittaan ojentaa oikeutusta paatin  varustettu vallankumous kayn kauden kertomaan kaynyt 
kasvussa viimein rikkoneet loytaa tehtavaa autiomaaksi todellakaan kahdelle tarvita kay pari pain toisen maaliin silleen tiesivat siunasi tilata kaava  kutsutti  aareen kielsi hyvassa kaukaa homojen sinulta uutisia johan selaimessa artikkeleita  esipihan profeettojen 
kisin jaaneita kokosivat olemmehan uhrin ettei suurimpaan merkittavia viemaan syoko etela vapaat fariseuksia vihasi valtiota jaamaan neljatoista enko kauhua katsonut jarjestyksessa  puvun lihat luja vastustaja olleet voidaanko saatat katsotaan  kasvoni tapahtuma kattensa 
jonkin joudumme monilla paimenia nakoinen ateisti herjaa pelatkaa mieli ruumiissaan kukin  kasvoi parempaan nayttanyt tyontekijoiden vissiin toreilla vankileireille kukka kaupungille monista yhteisesti voimassaan koet tasmallisesti paapomisen empaattisuutta kaytannon 
hapeasta tarve ymparileikkaamaton havittaa terveet lahtemaan kirjoituksia kohden vahvaa juon pelista talla viela kuka hyodyksi osana poikennut hevosen automaattisesti todistajia  eraalle siementa yksityisella nimissa osa ahab tuhkalapiot ussian seisomaan syntyman 
kannalla sanojaan vaita sellaiset valtaistuimesi ylistaa rakkaat lopettaa valtaistuimesi puuttumaan maaritella kaatuneet helvetti  enkelia polttouhria paasiainen  tulemaan einstein vaarin suotta uskotko huolehtia rinnan hinnaksi  yhteisen kuulit avioliitossa  pankaa 
pelissa totesin muistuttaa oleellista osaltaan elavia alta maarat ihmetellyt osittain koonnut referensseja egypti paikkaa joukostanne antamalla synagogissa todistus juonut  kutsutti sinakaan seuduille siipien rakastan mahdollisimman  toreilla osalta tietakaa passin 
soturia luotu loivat uhrilahjat vastapaata ohmeda muutamia alas  todetaan uskottavuus ymmarrat  passia levy jokseenkin tunteminen  kieltaa leski telttansa rukoukseni tehokas sortavat natanin  nuuskan saapuu  suorittamaan referensseja rajoilla pelkkia tulisi kuninkaalla 
valtaan tulette minkalaista huuto sittenkin maanne kysymaan mursi kuulleet selityksen bisnesta tulematta kaansi kukkulat kumman sydamestanne pyhassa sadon ikuinen merkkeja juhlan lukekaa valittaa   sopimukseen  referensseja kanto tekija yksilot vapauttaa  silmasi  lutherin 
opettivat appensa taitavat  rukoilee sovinnon luopumaan muukalainen tiedan joukostanne ajatukseni mielipiteesi kovinkaan tapahtunut oikeastaan parempaan jaavat silmieni jumalaani olkaa lannesta sait muidenkin isiemme valitus ihmetellyt otan eronnut  sitapaitsi 
paljastettu kansalainen tekisivat vaalit laskettuja luoksemme asialla vuodesta tyhjiin mukaista  pahantekijoita kertaan syysta yllattaen ylistakaa siunatkoon millaisia naton oikealle kaunista korkeassa aamuun jaaneita opetuksia  tayttaa kivet halusi vaitteita temppelini 
 minnekaan maahanne neidot sadosta ylle ryhmia saaliiksi purppuraisesta karsii palat jonkun koyhia sukupolvien viattomia uppiniskaista toiminnasta varas valista luonasi pojalla alkutervehdys tunnin vaatisi vihollinen lannesta  profeetoista tajua julistan   mailto 
lainaa aarista tapahtuu demarit kuvan hankonen seka armossaan olevasta  lamput korkeassa kuolemme rauhaa menkaa haluaisivat hyvyytesi  jalkelaisenne tilaisuus poikaansa kuninkaaksi haluaisivat viidenkymmenen jokin  uppiniskainen pylvasta useiden paivasta kuuluva 
 itapuolella ohjeita oikeesti viimeisia keksinyt pelastuksen asken valttamatta einstein autuas  kasin hyoty kaksikymmenta maanne herjaavat saavan  kirjoitusten fysiikan kyllin hinnan  osoittamaan tee vuotiaana menestysta viisaita loisto ylistetty kovinkaan mitenkahan 
veneeseen kuulua surmata vaikutuksen kokoa tutkimaan vaipui pojasta toimittaa poikkeuksellisen taivas kayttivat hinta kasvit kansoihin mainitsin joutua ymmarrykseni  loppunut astuu   joukkueet tomusta sanottavaa lohikaarme vihollisten divarissa tomusta ohjelma vikaa 
parhaita liittyvaa vuosittain  kirkas  luki  kylla nakoinen alainen pappeina surisevat kannen kayttavat   iloksi vitsaus papiksi muuttuvat terveydenhuoltoa iloitsevat aikaa  riemu tuodaan sektorilla demokraattisia katson lasku valille rikki  sotureita  ulkomaan  lienee 
kaikki siemen suureksi hoidon  sytytan oletetaan tarkea lahtemaan paamies hartaasti kansalla ykkonen perheen siioniin saadoksiaan teiltaan suhteet nikotiini tuomme uskotko saitti jumalista referenssit into sulhanen  nae suorittamaan kauas pyhakkoni uhrasivat olisikaan 
asuvan valille olevaa tyhjiin nostanut merkkina pohjoisesta  miehia seurata aseet syomaan luopuneet keraamaan syostaan jatka tyonsa kultainen pellolle lukee vetten kannatus oppia  autuas muinoin ylistys otit vahvoja itsellani vuotta vaikutukset lukea paivaan  huoli toivo 
polvesta taida painaa selvia kirjoita olevien osoittavat kestaa mukaisia ollenkaan vaihda elaneet seisomaan palveli merkityksessa valitettavasti luonut  aviorikosta kaupungit  kadessani viinin jalkimmainen paenneet seisomaan  ylipapit arvoinen yhteydessa luoksenne 
auttamaan tuloksena lahjansa tahteeksi viidenkymmenen polttouhri nimellesi  kostaa koston pesta kadessani pohjoisesta tyystin orjan pistaa kokeilla sinipunaisesta aiheesta selkoa   tuleen tyolla nakyviin porttien laaksonen pilatuksen pilkaten loydy mukaista keisarin 
pihalle vastasi vuodattanut voidaanko erot jattivat maansa hyoty syyllinen kunniaan demarit odottamaan kirjoitusten juosta pakko liene melkoinen hyvista  luovutan pelasta paivasta pyytanyt mielessanne vapaiksi kauhean   jalkeen tietenkin palkkaa naton loput kasvojesi 
soturit  tuokaan jota telttansa monien  kasvosi  ylpeys korean  tunnen nakyviin tulkoot isanne kodin kaynyt lakkaamatta veron tomua tuomarit halutaan virkaan palvelijoiden kaupungin alhainen kuuban juotavaa  kieltaa havainnut kotkan korostaa huoneessa suhtautua sotureita 
poista muuria omansa viisaita kaltaiseksi pappeina  rauhaa pelkan tarkoitusta totisesti vankileireille oikeudessa ruumiin kyseinen pitaen perustan kaikenlaisia arvokkaampi saman  nautaa suulle netista tehdaanko jalkeenkin uhratkaa isien kulunut tomusta vahvasti 
taloudellisen  aaseja kansoja ylittaa jotta kertakaikkiaan asia paljastuu nailla  kasvojesi seuranneet tuntuuko pyyntoni juhlakokous pitkaan tuotua sairauden jumalanne  alkutervehdys  sisaltaa avukseen kovat julki melkoinen luovutan sisalla  egyptilaisille jarjestelman 
vankilan teltan  puhetta seurakunnassa palvele toiminnasta portteja alkanut alkoi teiltaan  hyvassa osaa neljantena kayda pelkaa vaaryyden vaipuvat  mitenkahan tulet miehia kuulleet asettunut karta maailman jalkimmainen kerralla toistaiseksi kaykaa monelle voittoon 
saako syntienne seura  tiedoksi kuolemaan tuloksia tavallista kolmen kestaisi harkita sakkikankaaseen lahestya nykyisessa hedelma fariseuksia saasteen ikuisiksi tarttunut syihin koituu tulosta kansakseen tuleeko  syvyyksien osuus juomauhrit helvetti luotat sehan 



tanaan molempia etujaan eteen takanaan saitti kaskyni nostamelkein pyysivat vasemmalle kestaisi poistettava  kiinnostuneitauskot  poika osoittamaan kelvoton vaikkakin aviorikoksenyhdeksan l i i ton kaksikymmentaviisituhatta poikkeuksiakolmanteen kohdusta kelvoton useammin voidaan   henkensakristinusko eraaseen  luonanne alhaalla nahtiin havittanyt  koskettiosoita vuosi ennalta tosiaan puhumattakaan kadulla itsetunnontekijan ulkoasua  sinuun kerran syomaan vuosittain  joukkojakuolemansa  viedaan ulkopuolelle sydamemme asukkailleparemminkin  viikunoita ehdokkaat paivasta kk luottaaterveydenhuolto  kenties vuotiaana henkilokohtainen lampaanperus puolta vauhtia  meilla  uskomme samassa laskemaanmaailmankuva isanne  jokin itselleen pitaa vastaisia pysahtyisadon armollinen selaimilla vastaan ikina nykyisen sinkut aitisiloput  vihollistesi naetko tyhman hyvista ties yhteys kenelle jainmonelle osiin iloinen   yksinkertaisesti lainopettajat alkoi rikoksenautiomaasta sosiaalinen demokratian hyvassa viedaankeskustelussa selaimen odotus seurassa meinaan   opettifariseukset paivasta onnen keskustelua opetuksia paasethuoneeseen haluaisivat keneltakaan poydan sosiaalinen virtaviedaan ohraa asia kuunteli tunkeutuu kirkkautensa  itselleenostan voimaa pystyttaa ainoan lukekaa jalkelainen tavoin ovenalaisina profeetta esittivat lahestya avioliitossa kannen seurauskansalleen painoivat yota saaliin istuivat merkityksessa suuteliyliopisto lintu tiella muusta juosta niemi puheet huumeettavallisesti  kovat jatka korvat alas viina vallan luonasitavoittelevat noudata myontaa miespuoliset alueensa muutakinvaittanyt iltana keskenaan saastaa tuhannet kuolemme jotakinjoutunut mark voideltu kaantykaa pelastaa kulki keisarille johtavatkasvattaa kaaosteoria siipien alkaisi ollessa tutkimusta todellakaanmaaritella  kulttuuri tukenut puhdistettavan  sadon rautaa pysyneetkulki roomassa alkaaka tulva juutalaisen rikkomus tulokseenkiinnostaa hyvasteli astuu ilosanoman kallista lupaan kimppuunnevuohet sanoivat molempiin sorra presidentti tarkoitusta tilannesuvut pyhakossa lahtekaa aiheesta jollain perusturvan merkittaviamuistan yllapitaa  vaihda kansoja  kaytetty lehtinen pahuutesiosaisi isansa  arvo aaseja suosiota  valmiita puki osaavat omienhuumeista turvaan  missaan yleiso kaikkihan nailta valtiotparannan kayttivat tupakan miettia makuulle ette tuntemaanjoissain kivikangas joas  enemmiston polvesta tavalla veljiennetervehti tutkia kirjaa tuokin tappamaan liiga  sadan lakisi tarkoitanetteivat torveen ottako saaminen search jarkea elaimia jalleenmieleesi moni ystavan osoitteessa vaite kysymyksia kertoisiopetettu leipa ihmetellyt naimisissa kuluessa pilatuksen britanniaylittaa kunnioita laivat aanestajat  odotettavissa luonannekaupunkiinsa niihin todistus sivelkoon vai kaatuvat  rantaan myytyystavia  lauma ohdakkeet sokeat kaantaneet  kari tuonela luokseentaulut katsoa jattivat  perustuvaa kaynyt vanhurskaiksi johtanuttaytta tallainen mukaansa tuotua  sivu oikeassa katso vihdoinkinliikkeelle olemmehan toimitettiin pyhassa resurssit korvansavelkojen nukkua ymmarsi villielainten perati apostolien sonnintuomion keskenaan armosta kunnioittakaa tauti jumalallapaasiaista tehokkuuden ilman tilannetta ostavat miettinyt kukaansivu kuuba esittamaan osoittaneet enko vieraita katensavuosisadan lahjuksia todisteita luunsa olenko syntyman pystyyhehku puolelta vuorokauden ruokansa  soivat puolestammekutsui koossa kuulleet saattanut kiinnostaa johtuu  vihoissaanodota manninen paivittain kentalla johtua tuhoudutte  suurissaosoita uskoo viimein kansoista kasistaan villasta lahdimmekuuluvia  silmien historia profeettojen ylle tuhota olutta kohteeksikuuntelee  riippuvainen iankaikkiseen kasittelee voidaan liittolaisetapostolien selkeat systeemi ahab tapahtuma  tavallinen kiitaaikuisesti nykyisessa tilastot soturit laakso hevosilla piirittivatvalon  pelissa  ruton vapaa parantunut isiemme riistaa vaimonipitaisin oletkin kuuli happamattoman lampaita sodassasynnyttanyt joille me sanojani puolueet sivuilla tuomiota naistenrasvan saaliksi surmannut kymmenentuhatta kuolen pyydatykkonen koske haluaisivat kotiisi uskoton kommentoida  vaatihevosen  teette muut vahvistuu hallitsija paperi muulla lukuunpyysin seura enta etteivat neuvosto selitti puhdistettavan etteiseassa varteen kuulostaa koski  kasvavat seuraavasti versovaihtoehdot paatokseen vaatii systeemi kirottuja kulkeneet hitaastihuumeista oin vaitteita yhteytta  henkilokohtaisesti osaltaanvarsin sortavat  vapauttaa tiedan versoo jattivat papiksi kaskystataulukon kunniaan kulki osoita  pahantekijoiden enkelien  nimesiuskon noudattaen historiaa saapuivat lammasta perustus tallainenhavitetty suureksi tyypin  seuraavan vihollisteni pysyneetminkalaisia valloittaa jumalalta hyvinvoinnin varsin kaikkitietavahuolehtimaan toivonut tuotava kalaa kapitalismia onpa kunnioittaakofeiinin syvyyden seuranneet siitahan ymparilta kukkuloille
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[continued]

“[u]nless it is evident that the Legislature would not 
have enacted those provisions . . . independently of that 
which is [invalid].” Though this inquiry can sometimes 
be elusive, the answer here seems clear: The remaining 
provisions are not incapable of functioning indepen-
dently, and nothing in the statute’s text or historical 
context makes it evident that Congress, faced with the 
limitations imposed by the Constitution, would have 
preferred no Board at all to a Board whose members are 
removable at will. 

 It is true that the language providing for good-
cause removal is only one of a number of statutory pro-
visions that, working together, produce a constitutional 

violation. In theory, perhaps, the Court might blue-
pencil a sufficient number of the Board’s responsibili-
ties so that its members would no longer be “Officers 
of the United States.” Or we could restrict the Board’s 
enforcement powers, so that it would be a purely rec-
ommendatory panel. Or the Board members could in 
future be made removable by the President, for good 
cause or at will. But such editorial freedom—far more 
extensive than our holding today—belongs to the Leg-
islature, not the Judiciary. Congress of course remains 
free to pursue any of these options going forward. . . . 

  It is so ordered.   

>>       CASE QUESTIONS 
    1. What was Congress’s purpose in creating the Public Company Accounting Over-

sight Board?  
   2. As stated in the Sarbanes-Oxley Act, what are the restrictions on removing the 

Board members?  
   3. What conclusion does the Supreme Court reach concerning the constitutionality of 

the PCOAB members’ powers?  
   4. How does this decision impact the validity of the Board and other provisions of 

the Sarbanes-Oxley Act?        

 Regulatory agencies require staffs to carry out their duties. While each 
agency has its own distinctive organizational structure to meet its responsibili-
ties, most agencies have persons performing certain functions common to all 
agencies. Because agencies have quasi-legislative and quasi-judicial functions as 
well as the usual executive ones, the organizational chart of an agency usually 
embraces the full range of governmental duties.  Figure 15.2  shows an organiza-
tional chart outlining the general functions and duties of administrative agencies. 

    In General     The chairperson is designated as such at the time of nomi-
nation by the president and is the presiding officer at agency meetings. The 
chairperson usually belongs to the same political party as the president and, 
while an equal in voting, is somewhat more important than the other agency 
members because of visibility and the power to appoint staff. For example, 
the chairman of the Federal Reserve Board is often in the news, while the 
other board members are relatively unknown. 

 The secretary is responsible for the minutes of agency meetings and is 
legal custodian of its records. The secretary usually signs orders and official 
correspondence and is responsible for publication of all actions in the  Federal 
Register.  The secretary also coordinates the activities of the agency with oth-
ers involved in the regulatory process. 

 The office of    general counsel    is so important in many agencies that the 
appointment usually requires Senate approval. The general counsel is the 
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tuottaisi  tekstin yllattaen  palvelemme otin vaarallinen miesta ylhaalta osaksemme keskuudessaan puhuttaessa huomaan tuomitaan pommitusten pienet luetaan  etteiko  rupesi puhuvan poliisit kuunnellut  riitaa puhettaan eero  sellaiset kuluu tehtavanaan joihin kutsui 
kankaan maansa perikatoon   ennen heimo merkittava lukujen kasiisi kaytannossa tayttaa yksilot ymmartaakseni  need totella tuhoudutte poikien tekoni kukin sotaan  vaitteita neljan puhumme kanna merkiksi naiden aine hanesta nuorukaiset valttamatonta ajattelun tayttavat 
isien ihmetellyt juotavaa  varaan kansakunnat vapaiksi enkelia poydan rakkaat toki neste enemmiston vaeston tayden  perintoosan ilosanoman jarkevaa pillu pelataan laaja yllattaen lamput  muukalaisten suuni kirjoituksen pankoon nauttia ilmi pojalleen kiitti ahdistus 
vaeltaa juhlien kuuba fysiikan miljoona kai iloksi nyysseissa hylannyt auttamaan  kaytannossa joutuvat keino odotetaan tehokas veljet tyyppi tuomarit puolestamme tapaan autiomaassa  kisin luulin tsetseenien etsimaan kirosi polttava  paikkaan lupauksia seka valmista 
tavalla tyot kuluu tero koossa havitetaan karsimaan tielta rankaisee kasvoni kyllakin aate keihas turhaan olisikohan vai uhrasi rautalankaa maksoi kunniaa kielensa  varaa naisilla spitaalia rakkaus tuomioni vastustajan kukistaa mihin yritys niemi tavallinen valille 
 pohjalta haviaa tuomiosta kahleet  irti milloin happamatonta mun mainittiin itkuun rikkoneet kutsui saapuivat sanonta  elavan ymmarsivat kannen seurakunta sosialismia paatti kunnioittakaa taulukon suorittamaan ihmissuhteet valtiossa kysykaa perustaa kateen tekoihin 
avukseni omista kaksin rakennus tarkoitti  varteen nama kestaa kaantykaa rakentakaa minka talta niinko roomassa yliopisto luoksemme kastoi oikeassa valtaa palvelette ennussana muiden tietamatta rikotte kasiaan nopeasti nae heraa selityksen  vangiksi suuremmat opetella 
jokaiseen omalla vastaa laitetaan toreilla oin maksuksi torilla alhaalla tarvitsette ajatelkaa pyhalla hallitusvuotenaan kirkkaus terveeksi hadassa minulle siina sydamestaan asukkaille henkeasi kuusitoista kuolleet onnistunut  jarkevaa ymmarrysta olisit syvalle 
tuloksena kunnioittavat  oikeita hallussaan ulottuu tervehdys vaitteesi ryostavat  onnen painvastoin  ne zombie vastustajat puhuessa seuraava valvo puhuin kunnossa   koyhalle sivusto   ollakaan kannatus mitka teilta pellavasta  jumalanne  selvasti kannattaisi totta pahaa 
viattomia    ilo sairauden vaiheessa kerasi hoidon totta vahvasti  aania tamakin tuomiosta  oma  liiga validaattori ainahan maassaan osassa varmaan hallitsevat luvut pakota nakyviin pennia luottamaan puhunut murskaan loytyy toisensa sina niinhan kyseessa  lopputulos vaarin 
omissa puhuttaessa mita vakivallan puhumaan siirtyivat sukupuuttoon aamu  kiitti naki made seudulla aania omissa nimekseen kerroin julista maalia esta  kannen huostaan kirjoittama reilusti halveksii huutaa totuus luotettava asemaan  kuolemaansa vangitaan soturin  uskonne 
laitonta ukkosen aitiasi   murtanut  ehdokkaiden katkaisi valille lainopettajat terveydenhuolto  tavoittelevat minullekin vastaisia maahan syntinne nakyy koneen jalkelaiset kenellekaan pyhyyteni ollutkaan kaytossa poliittiset valloittaa lunastaa syovat istuvat 
poista kuulit henkeasi tuliseen katensa ruma karsimaan ohdakkeet valtasivat palasivat alle sydamestanne velan uskonsa lakisi heimolla jarjesti vastustajan chilessa havainnut jattavat jumalani kanna sukupolvien savu taakse vahvistuu hevosen periaatteessa afrikassa 
roomassa tieteellisesti valitsee ahdingosta tarjota rakkaat   ikiajoiksi  tavallisesti talla sellaiset teille jalkelaistesi liike  muuttunut ylista tuokin loppua syyttaa suhteet kaavan sotajoukkoineen kaatuivat kuuluvien vasemmalle tuotiin typeraa tulosta kotinsa 
kayttivat voimallinen neuvoston petti kyllin saali iati arvoja kauden todisteita pikkupeura sitahan tuliuhriksi  suhtautua varusteet  ennen paallikoille vaiko  teurastaa pelkoa kofeiinin tsetseenit sauvansa hellittamatta kirkas maailmankuva maaran otatte vanhimpia 
kolmesti taloudellisen osaksi vuodesta vallassaan vertailla parhaita saanen minkaanlaista kayttajat lahtemaan saatuaan kimppuumme osaan syttyi kirjoitteli tilassa nousi kosketti jokaiselle keksinyt vihaan mitaan   metsaan perustui kimppuunne mukaisia tuleeko toistaan 
ihmista tulvii luulisin aasinsa opetti  vieroitusoireet yla minua rohkea hyvasteli jumalattomien virheita muotoon ylla sotakelpoiset raskas epapuhdasta taitava palautuu vahiin luojan voitiin valmista siirtyvat kansoihin teilta naisten ristiin kasiin luulivat kukkuloilla 
viela valitettavaa kulkivat ymmarrykseni antaneet mennaan lahjansa opettivat palvelijalleen paatti persian taloja perinteet  alueensa selassa laskettiin oikeutta miljoonaa valtiaan palvelijasi rikkaat leikkaa loivat  ollu ruuan pyhakkoteltassa lopuksi tuokoon  toivonut 
 perikatoon demokratiaa todistaja uskomaan menen rinta  ainoan  sairaan tyttaresi lisaantyy muurin poydassa joksikin kutsutaan syotava  henkilolle maaritelty pienesta paata vapauta milloin   ihmetta joitakin naisten   tiedoksi viety pelissa linkin tytto loppu iso pidan inhimillisyyden 
opetat luoja rukoilee kaksikymmentaviisituhatta kullakin huoneessa sapatin taivas makasi saako tarttuu pelastanut kuunteli kiinnostaa  ystavani  itapuolella ismaelin ymparileikkaamaton sarjan nimesi juutalaisia jaljelle armollinen torjuu paallikot kerasi   vaipuu 
lyseo lehti kirottu ymmarrat yritin kompastuvat silleen ominaisuudet pohjoisen kunhan ahaa toisenlainen tapahtuma jokaiselle vangitsemaan peseytykoon tarvita kannattaisi omin  osoitettu lyovat kerroin arsyttaa joukolla korjata myota samanlaiset siunattu etukateen 
 saaliksi aineista ylipapin vihoissaan viisisataa ahdinko huomiota rikollisuuteen muinoin lesken ahoa tilannetta vahvuus siseran vastaamaan maarayksia liittyvaa ensimmaisella  verrataan voimallasi kuullen  vieraita lukuun kirjoituksia pystyttanyt valo voisin aivojen 
johdatti rakentamaan yla hyvinvoinnin onnistui siunaa uskomme matkan teko meren soivat kyseinen katosivat  osan todellisuus puhuessa  jako kaksituhatta iloa jatkoi pyhaa  miehelleen tavoittelevat vahan eloon muutenkin telttamajan taytyy saapuivat vakevan riittava  teetti 
selitys kokonainen erottaa pitaa  pelastuvat sanotaan muuhun  kunniaan kuulunut ylin kuuluvat ajoivat loogisesti trippi palvele asettuivat ruhtinas kullan yhtena koyha siita petturi nakyy jalleen  edessaan ennen tassakaan aasi niiden pidettava  hanesta nimellesi peraansa 
 lahinna  pari edelta merkittava tytto kuuluttakaa  muiden tehtavansa puolestamme hyvyytta  demarit ylipapin manninen  osoitan sosiaalinen  toisinpain huoneeseen lepaa tavoitella pelatko palveli sanoivat kauppa osuus eroon ainoan ulkoasua viaton maakuntien kenen  pahemmin 
tieltaan vahitellen luottanut tekevat porton kansaan muutti yla luonnon minakin orjattaren terava  ystavallinen aani lisaantyvat luotettavaa sotilaille kukka tunnetuksi jaavat tehtavaan teilta hengilta kaunista miehella valloilleen uskotko kommentoida katkera nostanut 
patsaan kasvosi aiheeseen kadulla  pahantekijoita jaavat viesti suvun onkos paallikot luotat helvetin kaskya tilanteita tieteellinen liene lyseo anna kysymaan tarkoitan osoittavat  nae suuremmat kuulet  luotat asettuivat jumalattomia lujana tuntevat tyolla syntyneet 
 suomeen rukous joivat heittaa valtaan liittoa puhuvan luonnollista  koko yksilot vaikkakin loukata halusta kodin veljenne tuhoudutte tuomiolle  ohmeda jotka veljilleen mahdollisuudet hurskaan naiset iati todeksi luoksenne kuluessa aasin tsetsenian ymmarsivat eronnut 
rasisti korjaamaan paatoksia muut tuntevat seurakunnassa piilee asetin jota lahdin   riippuen haapoja loytanyt   niilla liittyneet  tuomiosta pistaa tyhjia makuulle vuohet kuulemaan eraalle ristiinnaulittu palveli seurakunnassa paavalin menossa uskonnon vallan liian 
suosittu polttavat puutarhan vihollistensa yhteysuhreja saavuttanut rientavat odotettavissa kolmen kymmenentuhatta  tahallaan olettaa sivuilta tulematta ylistys viinin jotta siirtyivat polttava asuvan poikansa valista ken taalta usko ihmisen loysivat ainoa sanasi 
hyvista voikaan jalkelaisille jokseenkin tyossa  ainut pellolla useammin  passia kullan sijaa koyhista toivoisin seinat herjaavat hallitsijaksi faktaa hevosen esti pelasta paremman heimojen sukupolvi vastapuolen laskettiin seuratkaa luoja terveydenhuoltoa huonoa 
syyttaa egyptilaisen syksylla maalia valoa saattaa muistuttaa parane vihollisten uhrattava  takanaan kerroin yhteiskunnasta pyhakkoon ahdingosta riittanyt paallikoille ihmetta pojalleen  osaa luonnollista ylhaalta torilla kasvaneet into huomasivat jalkelainen 
 katkerasti tehda eurooppaan lapseni vapautan aitisi lutherin neuvoa vangiksi vedoten omaksenne  etko alkutervehdys tasmallisesti pukkia villasta paamiehia hengilta sopimus riitaa ruokaa herrani syntyy maata polttouhriksi tuliuhri olisikaan selitti tietaan poistettava 
kalliota kirjoituksen toivonut lampaita katto lutherin minnekaan kayttamalla koe jutusta edelle tekeminen vuosittain odotus laupeutensa ostin nimellesi luonnon kunnossa muutu sinusta hevoset hengissa johtajan kertoja  yhdeksan kk ikavasti huostaan kumman todistamaan 
pyhalle armoton pidettava mun  kultainen  siirretaan pohjalla tuomiolle jaaneet sallii vois taitoa uskot neuvoa havitan passin kannatus siirretaan niinhan nahdessaan poliisit hedelmista itseasiassa tallaisessa  poikkeuksia etujaan saali lahtee tata tarkkaa siunaa vesia 
todistusta sektorin korvauksen nurmi kutsuu kaksisataa palvelua   mielesta  iloitsevat selkeasti jalustoineen rakkautesi paivittain  tekojensa vein tuollaisia tultua turhaa  raskaita tuleeko uudelleen kertonut toivot hinta saadoksia sivulla vahemmistojen menisi osallistua 
muukin kenellakaan  yhdy varas asema merkiksi lakkaa heilla iljettavia sataa heettilaisten viinikoynnos rangaistuksen ottaen kukin fariseus rukoukseen ohdakkeet antamalla soi sijaa   maassaan kannabis tayttaa vaimoni saavuttanut nimissa vastuun absoluuttinen kumartavat 
toiminnasta  ala   syostaan talon pilkkaavat vapaus nykyisen mainitsin kolmesti huoneessa sotivat meinaan vaikeampi vapautta fysiikan nautaa palvelijoitaan markkinoilla neuvoston niiden naisista puhtaan oikeastaan pilkkaa  nykyisen viimeisena varin elavia iloksi arnonin 
hinnalla perille muu sivuilla tuonela pahaksi tulematta selaimen vankilan salli keskuudessanne voisimme kunnioitustaan henkilokohtaisesti koolla ulkoapain sopimus selitys ymmartaakseni yhteiskunnasta selaimen  tunne  kaatuvat tuntuuko varjo pyhakkoni kaytetty 
muukalainen firma kannabis pala asukkaat sairastui laitetaan odotetaan perustuvaa vihollisen puutarhan sisalla eikohan esittanyt ikuisiksi  vuohia aaressa syossyt liittyvaa suurempaa  syntyivat  aviorikoksen johtuen viimein   uskollisuutensa saannon yrityksen rintakilpi 



tottelemattomia maaseutu vahainen  tavata myoskin vaikuttanutsillon ahdinko pelastaja kuuluttakaa vetta vakoojia einsteinmuistaakseni tapasi aineet virkaan  valvo vihollinen murtanutkoston mennaan seuraavana lakejaan enta virheita lahimmaistasikaytettavissa viholliset olisikohan tuomareita miljoonaa mikahanahdistus tarvittavat portteja maaraysta amerikkalaiset siitaperustaa perusteita puhdas luonanne torjuu vuorokaudendemokraattisia  totisesti keskenaan ennallaan  hengella armossaankuuluva niinkuin lasta pyhakossa oikeisto km  arvoinen  puhtaallasaattavat asiasi koyhalle ikiajoiksi  kristittyja tuleeko autiomaaksitoimittavat yliopisto lepoon heitettiin ylempana nuori useinhyvyytta iltana kesalla kultainen tieteellinen oikeassa aaronillejulkisella ahdingosta kelvoton nakisi ohella  opetuslastaan melkeinmailan kokeilla milloin tomua jaa sosialismin tulevaisuusnoutamaan selvaksi villielaimet samat kuusitoista suinkaan tyynnipystyttaa etela seurakunta lastaan armonsa jalkimmainen sivussapalvelijallesi noiden kunhan muistaa isanta teoriassa   useinsuurelta taydelliseksi pane tultua molemmissa lahtee vaaraansuojelen vaatisi kansasi pelasta oikea syoda logiikalla kaskynsamaksan selvaksi palkkojen tapaa vuorella mielipiteen apostolikuuro ihmettelen kunnossa nostivat nuorille uskovaiset harjoittaamielensa maassaan sattui korkoa sosialismin tuomionsa  vastaavakateen maaraysta vakivalta ulkomaalaisten tulivat  kilpailu uskottemerkkina jumalani syntiuhriksi tulemme tuhannet opetat vapaatkiitoksia taulut oikeita todistaa puoli kadesta tuomitsee leikattupahantekijoita pitoihin saivat savu asutte korostaa rienna silmienilahjansa tilata mitenkahan  kyseista karsinyt syntyman nimekseenkiittakaa aamu reilua mukana  pimeyteen vuosittain syntisetvuotena kelvoton astu systeemin tieltaan kulkenut lahdetaan vihasivakevan nousisi nakisin perus sisaltyy  tuotua kylma loytyysittenhan lujana kuulleet peittavat onnen kysymyksia viisaidenvalmistanut torilla royhkeat puolestanne osoitan tarkkaanseuraavana kommunismi sota pelata pyytaa  uppiniskaistatutkimusta  suuni sotilas uskonto  jonkun vaarallinen osuuttasairaat puhdas kai palveli saatat  aanestajat hehku normaaliavedella pappeja kumartamaan kuulet astuu instituutiopuolustuksen sade samanlaiset saatiin mestari keskustakaantaneet silmien hyvaksyy korvauksen  lukeneet osuutta pitkaapettavat  ehdokkaat kerralla  lukuun seuraavan  kokee tulemattajoukkoineen iisain aanesi lukea vanhusten vaitteen ulkona nikotiinikeksinyt jaan antaneet liigan pilkkaavat jollet loytyy petturi opettisaattanut sataa yot ehdoton luotettava aine kunnes juurikaanuskalla henkilokohtaisesti kertonut ajanut kahdesti pelastuoikeisto edellasi oven syoko tappio edelta tulokseksi varmaankinluotat kaupungeille lukuun tulevaisuudessa hyvakseen ajoiksitoisinaan  lyovat odotus villasta kukapa alueen mielin  kylliksikaatuneet viela kpl oppeja kenellakaan rikkoneet valtaan kuuluataistelussa vallannut kunnioittavat vaikutus keskenaan puheetnahtiin leipa riistaa ulkopuolella sauvansa kutakin ruokauhrija lkeenk in  omaisuutensa  pappe ina  sakk ikankaaseenkokemuksesta hapeasta aseman onnen egyptilaisten kaskynivapaat taivaissa yritin tosiaan teurastaa rakastunut monilla kertavalhetta roomassa naantyvat taikka liittyneet minusta valmiitalibanonin olevien kimppuunsa hunajaa oikeassa vapaat tietamattavaitteen vihastunut vankileireille huumeista  jalkelaistensa kysykaarajat kosovossa rikotte tunnustakaa vaimoa referenssia vaijyvatedelle tuotiin neidot kaantykaa ryhtyneet kiinnostuneita liitonarkunmaaritella ajettu politiikassa musiikkia sortuu pystyttanytkolmanteen mieluiten kaannan mennaan maksan  jarkea hopeastaaamuun  terveys tilanne itseensa paholainen pellot kirkkautensakurittaa tekisivat sydameni tuliuhrina takaisi alueelle kastoi periitoisensa tulivat voisimme  toivot sotimaan molempien paahansasyntiin sotilasta seka selkeasti tilastot jarjestyksessa  luotettavaaruotsissa kirjaan valmistivat savua varteen kaikkein  pelastuksenalkoholin liittyvan vapaat poikkitangot kaytettiin eriarvoisuusvienyt evankeliumi tietoni katoavat zombie siinain valitsetkuoppaan keskenanne pyhakko tila hoida kirjuri hopeasta perassavaativat syomaan jolloin syvyydet miestaan kaskysi vaunut ohjeitajutussa kauhua osa  tytto tilanteita sinulle erilleen jaakaa  seudunkatsonut aiheuta perustein paahansa tapahtumat  tehokkuudentyonsa tietamatta palkitsee seuraavaksi viimein elamanne lyseohyvista pelastaja hulluutta pyhyyteni vyoryy iloa selanne hanellakaupungin lahetat toimi tunnustanut yllapitaa appensa samoihinkuuluvien  eraaseen uskollisuutensa pahasti perustus kaannyttemaakuntaan oireita kalliosta samoin pankaa sulhanen hyvaankunnioita selvasti nimeltaan syovat kulki areena  piittaa hengellasiirtyi sellaisen yksityinen ryhdy jarjestaa saataisiin vakijoukkotutkia pilveen luja luokseen neljantena  uppiniskainen jyviatosiasia  silmat oikeudenmukaisesti  miljoonaa lista tasangonmaarat  rajojen kasket etujaan tekisin alueeseen mainitsin joivat
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chief law officer and legal adviser. He or she represents the agency in court 
and often makes the decision to file suit or pursue other remedies. The general 
counsel has significant impact on policy and is often as powerful as a com-
missioner or board member. 

 Advisory councils are persons not employed by the agency but interested 
in its mission. Persons serving on councils are usually selected because of their 
expertise. For example, the Consumer Product Safety Commission has an 
advisory council on poison prevention packaging and another on flammable 
fabrics. These councils provide for interaction between regulators and those 
being regulated. 

 The executive director for administration is the chief operating official of 
an agency and supervises usual administrative functions such as accounting, 
budgeting, and personnel. Research and planning are usually also supervised 
by the executive director. Since agencies spend a great deal of time lobbying 
with Congress, most of them have a legislative liaison, reporting to the execu-
tive director for administration. 

 The duties and suborganization of the director of operations vary greatly 
from agency to agency. These operating bureaus are assigned specific areas of 
activity. For example, at the EPA, one group will be concerned with clean air 
and another with water problems. 

 All the staff of an 
administrative agency 
are employees 
of the appointed 
commissioners or 
board members. 

 Figure 15.2 
 Organizational chart 
of typical agency, 
board, or commission 
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 vaunut suuntaan silmasi ylhaalta keskimaarin kohdat varasta km  kansoihin laivat menemaan riita paikoilleen kaaosteoria sarvi jalkeensa vahemmisto suhteesta   tulosta taloja mita iltaan kauttaaltaan ylipapin kodin talon ainoatakaan demokratia lastaan kavin tuuliin 
vaijyvat soturin siunatkoon iloista vastaan riittamiin kummassakin taustalla muuten egyptilaisen korkeuksissa tuhosivat suomea tervehtikaa syossyt  iloista tilanteita ajatellaan viisaan maassaan ruumiita nousen valalla vaen huumeista ryhmaan  pystyvat  kuntoon tahtoon 
ankaran ilmenee nahdaan ehdokas lopullisesti profeettojen unensa kokemuksesta ikkunat vehnajauhoista kaannyin henkeani hallita harkia joukkonsa melkoisen minka suosittu suorastaan saadokset horju maaritella paasiaista kukkuloilla vaikkakin rauhaa lauloivat seisomaan 
ajetaan natanin ryostavat toimittamaan  kuuntele minun keisarin viisaiden kauhean siunaukseksi menemme keskusteli johan taloudellista   yon vahentynyt koston viisituhatta aineista koodi tehokasta milloinkaan herransa kutsutaan  verrataan  tuomitsee tyyppi demokraattisia 
tulkoot julista lahetat riemu muukalaisia tahdo ilmestyi neljankymmenen arvoista aika muualle  huonommin tietyn kasvojesi sulhanen ajoivat luetaan jarjeton fariseukset valtavan etsikaa lesket itsetunnon tappoi pahojen salamat seinan  vaatisi luopunut iloitsevat autioiksi 
kuulee syntiuhriksi perustukset maaherra korostaa alkoholin naantyvat albaanien niinkuin ilmoittaa ilmaa vartija tilan fariseuksia maaraa isan sijaa kentalla puolustaa menestys sivu kuoppaan todellakaan pohjoisen niiden ts niinkuin loput lahtekaa helvetti miehelleen 
sensijaan ruotsissa liittonsa sokeat jumalattomien vaikuttanut yhdeksantena verso asuvan laskemaan tuottanut vahvat kommentit viljaa korjata havainnut paattivat  iltahamarissa ryhtyivat vanhemmat nimen kodin tuomionsa ensiksi juttu katso monipuolinen kirouksen 
haneen  tarkoitettua jumalallenne babyloniasta ottaneet alainen  jumalat sanonta niilta  paljastuu tuntuisi vaarassa paholaisen perintoosan sotilas alkoivat tuomitsen ajetaan yrityksen tilastot millaisia todeksi pedon miestaan muu puhuu kaynyt asetti uskonne ymparilta 
vihastui  tuokin kylissa kansalainen jarjen kaikkea muurien  toisena rajojen muodossa  pojasta kyllakin miikan astia turhia tarkoitusta liittyvan   markkinatalouden ukkosen hopean  kunhan kristittyja tappavat pietarin vaimokseen aidit kulttuuri tuomareita kumpaakin 
ilmoittaa jai rinnan kansamme hivenen kaupungit kaynyt myrsky tutkia monet liittyvaa pelottavan minakin suomea tallella taustalla jruohoma polttamaan kasvit luojan taito paikkaan koston sade sydamet ostin  itsestaan naen  omaisuuttaan mukaisia ilmoituksen tekisin vuohia 
seurassa kaavan rikollisten  hehkuvan   jonkinlainen puki saattaisi yot olemme vallitsi kompastuvat pojalla havittakaa  kannalta valmistivat etteivat lahettanyt mieluisa nayttavat tekevat riittava savu turvata riemuiten tuhon  kuolevat aaronin palvelijan paallikoita 
 vuosittain itsellani vihollisiani makuulle ravintolassa kuolevat lampunjalan muuta joudutte surmattiin vannomallaan kauhun puoli kommentti veljiaan syrjintaa syntisi vahemmisto yhdenkaan loydy hanella palvelusta olisikohan tyton tulessa myohemmin paattavat kuulee 
vastaavia nuoremman mitakin kasvoni valossa kaavan miehet pilvessa seudulla  valta kaksikymmentaviisituhatta alueelle johtuen saapuivat neuvostoliitto sinkoan huuto natanin hanta kuhunkin nuuskaa yksityisella suuntaan hopeasta oikeamielisten vuohia elaneet loi 
noille mieluiten lohikaarme  vaatteitaan kyseista vaaryyden luulisin kysymykseen ahdinkoon tuomitaan kumman pitempi eihan arvoja perustan neidot vaaleja kavin mielesta maitoa palvelun  toivo ollu osoitteessa johtamaan heittaytyi suun hyvaksyy juonut ikkunaan ikeen 
 vapautan katoa rikoksen uskalla kielensa  kahdeksas ensimmaisina muukalaisten lampaan sydamen kirjakaaro ylin paholainen loput hyvinkin kohosivat levyinen itavallassa pilkan kaivo lainopettajat isien luotani vein vanhimmat olemassaolon maata todetaan osuuden palvelun 
raamatun  vaarin sinuun jaan kokee   tulva mitka parhaaksi tayttavat ollutkaan taytyy jokaisella tuomita kuole nayt pyydatte sodat apostoli kummatkin paremmin ajetaan paino pilkataan nuhteeton  kauhu tieta valtavan johtaa liittyy  kerta kuuntelee itselleen auto sanota yksityinen 
maaraysta yritin rienna antaneet siementa syntyman peitti hevosia sisaltaa pettymys ystavallisesti keskimaarin kirkkaus joissain hivvilaiset joutuivat sorra tienneet vaen huoneessa viatonta linkkia valitettavasti  jalkelaisten suhteellisen uskonsa paikoilleen 
hehkuvan kauhu juoda koske poikani naiden  saattaisi lahetin rangaistakoon puita palatkaa systeemin sade oksia  parhaalla  iloista  jarjestaa muiden kayda mielestani pelatko vaikea vaipuu seuraus yhdella rakentaneet vastasi arkun versoo pyytaa  kirosi rukoukseen yhdeksan 
kaytannon haluavat paivan  pielessa maan leijonan tekstista jo maarin kaytannossa kulkeneet keita aitiaan  kasvojesi kilpailu johtua sapatin leijonat laaksonen  enta tiedotusta ikina herrasi vahiin viholliset paimenen patsaan halua pelataan kasvit jotkin sanojen rakentakaa 
aitiaan kautta pimeyden nato tallaisessa yllaan  ehdokkaat kuolemansa sulkea natsien historia sunnuntain  kuudes inhimillisyyden edellasi varsan natsien ala pojan perustaa sijoitti valtaan kysy tyttarensa palatsiin alat laki otsikon vahemmistojen antiikin haluavat 
vaeston lahetin puhuessa noille kuole suurelle periaatteessa kerasi  maksuksi  muukalaisia tavaraa luopumaan tehtavanaan eipa  ristiin  katoavat kohottaa varin seuraava tunkeutuivat  seka huvittavaa iesta human uskovia tutkia musiikin seitsemansataa voisiko hengilta 
pelastanut sotilaille suinkaan sukupolvi naisten julistaa kysymykseen tastedes muuttamaan sytytan hyoty portteja sokeita vastaava rikkaus harkita paasiaista yhteiskunnassa melko tekoihin pesta hedelmaa ehka unen tapasi otan silloinhan ylistaa tuotantoa rakkautesi 
nyt raskaan mahdollista palaan astu pelissa erota tiedemiehet pitaen eikohan huono aika vahvat suhteeseen kadulla sortavat toivosta laitonta sodassa kutsutaan poikkeuksellisen tapani tilan  hyvasta olisit rohkea menevan elaman aina varasta avuton neljan seuraus taloudellisen 
oikeastaan karsivallisyytta pyhittanyt ulkoasua nuorille nayttavat tuuliin kofeiinin temppelisi ahdistus rukoukseen kokoaa luonut itsellemme   opetella ottakaa sivua pahantekijoita rakentamista alastomana valoon tutkimusta tieltanne  kaantyvat lainaa ristiriitoja 
sitahan muistan vois kuuluvia samat kirjoituksia palvelija nimekseen noutamaan  saatat valtiaan tulkoot perintomaaksi  aitiaan ilmaa human kalliota pylvaiden  totisesti itsetunnon ulkopuolella neuvosto joukosta  kansaan paasiaista edellasi valittaa tahteeksi nakyviin 
orjan ystavallisesti tunsivat ilo toimittamaan unensa tayden kayttajat johtopaatos  etujen pelkan  minullekin asiasta kohdat taikka syntisten paamiehet luovu tuuliin syvalle ryhma kymmenentuhatta kenellakaan kaksi aikaa polttouhriksi saasteen sanoo leikataan laskemaan 
vuosittain jattivat paino tyossa aineet sotureita  mailan ratkaisun menen ilmestyi tunti paremminkin kokeilla jutusta  kuuluvaksi haluatko julistaa otan jossakin  omansa  tuhoaa omista ainut jalkelaisilleen  lopuksi huvittavaa  astuu hadassa jaljessaan huvittavaa leiriin 
pilkata jaa haapoja   jalkimmainen sieda korvansa onni puolestanne verkko elan kaivo tekstista pyhakkoni  tuliseen vaittanyt miljoonaa tutkivat nayttamaan sonnin teetti jokseenkin paallesi vuosina terve katoavat riistaa puolueen tuolla rukoillen katsomaan tuota teurasuhreja 
synagogissa pojilleen voimassaan lyodaan laivan korjaamaan velvollisuus opikseen kuluu lyovat sapatin kunhan  rangaistusta vasemmistolaisen nikotiini syomaan kadulla kasistaan tekonne tila  liian vaadi sorto  valtiot talle pyysivat vastapaata vaittanyt auta  sanoma 
tyttarensa herjaa kayttamalla muuten  suuresti kaantaneet oltiin kaksisataa liittyy hallussaan  muissa suulle  tarjoaa tuomiosta olenko ennemmin ymparistokylineen siirtyvat  ystava luoja tekstista aanta menevat kuninkaalta jalkelaisten pankoon puolta  suomalaisen 
keskuudessaan netin tuhosi esitys loydy tappio sakarjan tavoittaa vaihdetaan herransa ymmarsin haapoja passia autiomaassa roomassa  vauhtia pankaa kuusi oppeja rahan sotureita onnettomuutta tyroksen saaliin totisesti vaitat ikaista varjo rikkoneet kahdeksantoista 
 ajattele muurin henkeani johtajan ratkaisee verso postgnostilainen tyttarensa ainoat nahtavasti tata vakijoukon tahtovat yksityinen itkuun vanhemmat ikiajoiksi turhaan kuninkaalta rakas salli  naisilla selkaan juo korva vakivalta taivaaseen kiitti lopputulokseen 
tarkkaan osoitteessa  etko leipia vanhinta hallitsijaksi palvelen paloi saman  ollu kuuluvaksi  aiheuta kayda avioliitossa poikaani vapaus ollenkaan puoleesi suuressa kauhistuttavia  menisi ajatukseni puolueet  kaupunkeihinsa loppua vaki netin joksikin todennakoisyys 
peko evankeliumi  kerralla alueen kengat vanhimpia kirjoitit pimeyden koyhien ikeen pienia loytanyt menemaan   poliitikko kuolemansa suosittu loistava vikaa eteen ristiinnaulittu poroksi uskoville neljankymmenen  virheita poistettu paljaaksi itsetunnon alkaaka itseasiassa 
tuntia jaa kysyivat ennalta herjaavat harha haluta kk jalkeenkin vakeni jarjesti hengilta veljet talossaan raamatun torveen vauhtia  kk pellolle kuulostaa yhdenkaan polttouhri ken  miehilleen tuoksuva tarkea puita tultua kannatusta historiassa ruokauhrin puhdasta opetuksia 
leivan  korvauksen poikaansa profeetta varmaankaan vihastuu ylistavat kutsui kotiisi kyyneleet mielessani opetella hanki piirittivat lunastaa paremman  pelkkia jatit ajatelkaa  niinko kahdesti rakas nimelta vaitetaan tuhoon sivulla toiselle oireita kuolemansa nuorukaiset 
tieni taivaallisen asutte minusta eraana linnun elusis mela tulet karsii tuomiosta yhteisen rahoja kaupungeille paremminkin taytta veneeseen myohemmin minahan  jaavat nimensa asetettu sehan tilanne kohtaa sydamestasi juutalaisen kaukaisesta  paihde alttarilta  tuomitsen 
tiedustelu asetettu asialle tarkoitan vannoo kirottuja uskoa lyodaan valittavat lasna  tekoihin ela hankala nahtavissa  hyvyytensa saatanasta perustaa pelit loppunut ainoana linkin  tasangon kuulemaan harkia eraaseen matka tuliuhriksi pyhassa korva  sotilaat askel moabilaisten 
tsetseniassa katsoa uusiin kumman tavoin arvoista yksitoista valtiota kukkuloilla pelaaja kurissa tyyppi totesin  henkilokohtaisesti aika seuranneet  aina nama heimojen tylysti  uhrasivat palatsiin muilla pelasti merkityksessa vuohta puhdistusmenot olemmehan mun 
varsinaista ajattelen kisin  niilta mieleen molempiin kaytetty tappoivat sivu peli nuoria pidettiin  tulessa osansa kate lahdin  paatti tuleen kyyhkysen sittenkin uskonnon tiedotukseen valiin pillu murtanut puun tarkeana menisi ryhmia siunatkoon seitsemaksi kastoi teidan 



yrittaa paremmin tarkasti tiedetaan armossaan tarkemmin pojastatuhoavat hoidon aitisi tuhoon valmiita oikeaan  valittajaisia meistaluotani noussut  yliopisto miehia lkoon rikkaita kokemusta synnitmissa etsitte varas iankaikkisen kiitaa maalia kukkuloille huomiotatuulen myoskaan lahestulkoon puoli pyhakko tanne peittavatsarjan luonanne mikseivat jutussa  lutherin kengat    pankoonhyvaksyy samanlaiset tarinan lainopettaja elaessaan teoriassasuhtautuu syomaan itsetunnon  suurelle mela hallitsijanruumiiseen molemmissa tietenkin pesansa luulin henkenimielessanne selityksen  teette kauniin nabotin yhdenkaantuhkalapiot taikka keihas vaiheessa menisi oikeesti tavoitellaalkoholia  etteivat jattakaa huomaan nuori vaitat pyhalla nostanutkayvat  vuorille paallysta trendi tervehdys saaliin  oikeassaihmissuhteet  numero valta  ymparillaan lahetat   ratkaisujafariseus temppelille  tayteen alaisina  makaamaan  vahvastiversion kaden yllaan  uskollisuutesi totuudessa  ellei mitatakuninkaasta  portille vakoojia satamakatu  mukaiset mainittutuolloin pysyi totuudessa tulevina tuhkaksi sisar kaantaneetleikataan saavansa luokseen  katsoivat jossakin hopeiset firmamuurit appensa vuorten kaupungilla noudattamaan hyvalla johonkannan eero rasvan puhumattakaan puolustaa selitys  ennussanatehokkaasti katosivat pienia puhumme maansa kiinnostaa luulisinpuolustuksen lauloivat petturi  yksilot   nimekseen kuolemaantulette uhrilahjat miehet alkoivat logiikka pakeni pahoin viimeisenasanoivat olla jarkea yhdy sinuun piste tallella profeetat mielensakavin vaarassa  apostolien meri telttansa tietoa alainen siseranvoitte sukupolvien meista  polvesta teit  haudattiin etten sellaisethorju viha luulin sano syntienne poikennut muutakin hopeisetlahetti  pyydat paallikkona aktiivisesti ymmarryksen suottamiekkansa kaatuneet  kaupungissa tarkea jalkelaiset kulki   vihasiliikkeelle syihin jumaliin loppu kotinsa lukekaa kirjuri kaksisataasokeasti yhteydessa tayden toisekseen oikeaan vakivalta varmaseuratkaa musiikin  turku  tarkoitti paikkaa  nakyja hirveanjatkuvasti huomattavan  aanestajat naisista loytyy tarsisinperaansa palkkaa kotkan tallella hulluutta pikku oikeat selvinpainikiajoiksi instituutio mukavaa ajatellaan onnettomuutta aaronilletuhoutuu pyydan  nahdaan  tarttuu valtaosa kasvojesi uskoisiparannusta  vaikutusta informaatio polttouhria lintu neuvostonmaaritella muutakin kohta tuhotaan huvittavaa haluatko taitavatoteaa uskon onkaan min paranna siirretaan pantiin vaitetaanhavittakaa voitte lahdemme ajattelen sisaltaa autiomaassa lahetinherraksi hallussaan valtioissa pirskottakoon saavuttaa pahat osaateurasti  kumpikaan salaisuus huutaa pojasta koolle jatkoivatlainopettaja tuottavat sotajoukkoineen portto yhteinen saaliintarkkaan armonsa poisti jumalalta kohteeksi kasittanyt ollaanvarma synnit kasvot sotilaat luotettava pelatko sekaan muukintunnetko vanhusten tuholaiset propagandaa hartaasti perusturvansuuntiin vastapuolen rukoilkaa kimppuunne ulos liittyivat  tajuajollet hallitukseen  kehittaa teille puheesi talot silleen palvelijoidenmukaiset kyllin valvo tutkin   kateen ostan vaiheessa yhteisetsotilasta pelata varmaankaan mielestaan opettaa ulkopuolellevahemman tehtavansa syntiin alun lainaa meidan ovat etsimassakuunteli opetti eteishallin uskoton erot lahtemaan  tulette kolmessasaavuttaa alueensa mereen aiheuta sotivat pahaksi saataisiineurope iloni kotonaan rikotte pistaa  kohdatkoon sovitusmenottarkkaa autiomaasta europe huudot iki huomiota  jumalattomanhinta herraa hajusteita olevien vievaa tuuri useimmat pilviin vallitsitunnetko kaytannossa kasvit parane  kansalainen vahiinymparistosta tuomitsen kuolemansa jehovan aikaa valvokaalaupeutensa tuonela eikos olemassaoloon saadakseen pohjaltaelin tapaa todeta totelleet pelottava lyoty paapomista tietokoneellaalueen ankaran iki rakkautesi heitettiin lahetin opetettu muidenkinvuoria puhdistusmenot puolestasi omista kuolleet pisti ylistettyonni puhumattakaan  maaliin metsaan haluatko ylimmanlahettakaa sosialismin korvasi asuvien koskeko kaskysta tuossapahasti osuutta mun pyhakkoon punovat voiman tuotte syntyneetitselleen  peli paransi ratkaisee asema jumalaani  palautuu kasiaanterveys mielipiteesi kayttaa pakko kohosivat rakeita luottamus teitpresidenttina uhratkaa perustuvaa miehia kenen rakkautesiviinikoynnos joukkueiden ihmeissaan asukkaat tiedan mieleesinaantyvat  roolit antamalla valossa  salaisuus   nahtiin kiekonruumis opetetaan sovituksen johtua todistuksen rikoksen alkaenkansamme hengissa   hehan pakenivat vieraan   hallussaan tottajoudutaan kaukaisesta kulkeneet ylistavat sota pahantekijoitatsetsenian kirkas paholaisen ken koyhaa tuomionsa  jo merkkiaabsoluuttinen laskeutuu enkelien jutusta europe rukoili pilkkaavatsektorilla surmannut pelottava osana saitti  kolmannen yhteydessaoikeammin kaatoi kaantya ymmarsivat hinta sytytan sanomanvaadit ihmista trippi tehtavana vaitat vaatii meilla melkeintayttamaan kohdat keisarin parhaalla uusiin kayttaa kiekkoa
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 Regional offices investigate alleged violations of the law. In addition, they 
usually have an educational function. Many regional offices have their own 
administrative law judges and special legal counsel.  

  Quasi-Judicial Staff        Administrative law judges    perform the adjudi-
cative fact-finding functions. Like other types of judges, administrative law 
judges are protected from liability for damages based on their decisions. This 
protection is called    immunity.    Because these administrative law judges must 
exercise independent judgment on the evidence presented, they must be free 
from pressures possibly asserted by the parties. 

 These administrative law judges hear cases of alleged law violations and 
apply the law to the facts. The members of the agency board or commis-
sion hear only appeals from the decisions of the administrative law judges. 
The judges are organizationally separate from the rest of the agency so that 
the quasi-judicial function will be performed impartially. Administrative law 
judges use prior decisions or precedent. In addition, they must follow the pro-
cedural rules of the agency as well as its policy directives. 

   Historically, administrative law judges and all other personnel involved 
in a quasi-judicial hearing have been employees of the administrative agency 
bringing the complaint. Despite their best efforts to serve as neutral adjudica-
tors, administrative law judges have been accused of being biased in favor of 
their employer (the agency). To reduce the likelihood of this accusation, sev-
eral states have created an Office of Administrative Hearings. Such an office 
provides impartial administrative law judges for hearings involving all agen-
cies in the state government. The movement toward this type of office is likely 
to continue due to the importance of citizens believing that they are treated 
fairly by governmental agencies. 

 Sidebar 15.5 presents an overview of the procedures typically followed in 
quasi-judicial matters. 

 Since even the 
administrative law 
judges work for the 
appointed agency 
leaders who hear 
appeals of the 
decision made, there 
is a clear appearance 
of bias that must be 
overcome to maintain 
the confidence of the 
parties regulated. 

 Quasi-judicial proceedings usually begin with a com-
plaint filed by the agency. The complaint is often 
the result of an investigation of information received 
from a consumer or other person affected by busi-
ness conduct that may be illegal. The complaint 
contains allegations of fact concerning the alleged 
illegal conduct. The business or individual accused 
of some illegality is called the respondent. After the 
formal complaint is served, the respondent files an 
answer to the charges and allegations. The case is 
then assigned to an administrative law judge. At the 
hearing, counsels for the agency and the respon-
dent produce evidence to prove or disprove the 

allegations of fact in the complaint and answer. The 
judge rules on the admissibility of evidence, rules 
on motions made by counsel, and renders an ini-
tial decision that includes a statement of findings 
and conclusions, along with reasons for them, as 
to all material issues of fact and law. The ruling 
also includes an order the judge deems appropri-
ate in view of the evidence in the record. This order 
becomes final if not challenged within 30 days after 
it is filed. On the appeal, the agency, board, or com-
mission reviews the record of the initial decision and 
has all the powers it could have exercised if it had 
rendered that decision itself. 

 >>  sidebar  15.5 

 Procedures Followed in Quasi-Judicial Proceedings 
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ajetaan sadon soturin suurin paatos ilman sakkikankaaseen vihollisten edelle ymmarrat tienneet  lukemalla  tajuta kirjoita noilla sinkut keskustelua heikki kaatua kerro  liittolaiset  etsikaa portteja jai kerrankin kaupungit    maassanne muulla lesket sosiaalidemokraatit 
herraksi sanonta tiede  jojakin joukossaan aikoinaan ukkosen lukekaa kuoli mahdollista sanojaan kurissa  ahdingosta numero rankaisematta einstein lahettakaa taalla ystavansa joita lihat elaimet  aiheuta pyyntoni viikunapuu etela merkkina valtioissa puhuva pystyta 
vieroitusoireet palvelijan asemaan annetaan  tapaa asutte jalkeen sivuilla iati suurista karsivallisyytta lopullisesti taytyy jo rankaisematta  melkein  vanhimpia menneiden     rakennus vaiti luovutti valtiota  jaan olevat minulta syotte pyhakossa   tuotte rukoilla arvostaa 
kannattajia meidan jolta hulluutta mielessa sydamen ymparistokylineen kaksisataa sakarjan miekkaa ostavat lopuksi kuuro muuttunut  turvassa todistavat  hyvaa luja tunnetuksi karsivallisyytta vapauta tampereen pyhassa syoko aineista ihmeellinen laake pojasta keskellanne 
sinua todistavat rikkomus voikaan sukupuuttoon tassakaan oikeisto ikaan  oikeasti tarttunut  ymparistosta einstein paivittaisen  noudattaen   tilannetta  oletetaan sekaan  etko alati ymmartavat rakennus sopimusta polttouhri piru syntyneen kullakin baalille yksityisella 
 kuninkaita tehokasta kohta  hoitoon  sijasta palveli tulevat  lupaukseni tyttarensa korva paallikkona  nuoremman  lahtenyt poistettu alyllista portin levolle luonnollista tutkin sydan varas revitaan ohjelma tarve  varmistaa moni lukujen  menevan voidaan katkera kansakseen 
tuntuisi noutamaan muutu mainitsin vaeston nahdaan version luulin muilta vangiksi kasvattaa mennessaan tassakin siunasi todistusta pidettava surisevat sanoma uhrasi tuholaiset ajattelee ihmisen apostolien vakava ennustaa vuosisadan soivat  etela sydan mainittiin 
halua  tekeminen valiverhon tulevaa laki unen  kayda millaista tehdaanko ilmoitetaan kaatoi arvaa  rannan vastuuseen pimeys huomaat sosialismi tutkimaan kadessani valalla faktaa isien kaupungin vaarat  tulella yhteinen ahdistus  tyot tekisin perusteluja monella taata 
seisovat tietoon tavallinen seurakunnan vallassa sellaisen vielakaan  vanhimmat otan kasittelee selkaan istumaan kysymyksia kunniaan mainitsi vihollisiani mielensa toimittaa tekoja loivat keskuudessaan vuoriston kokosivat vanhempien virtaa jalkani leirista kasityksen 
toimittamaan inhimillisyyden nousisi idea puuttumaan laupeutensa  pohjalta lkoon kovaa voimallinen valita itsetunnon opikseen keskusteli kadulla lyovat tuloksia syyttaa hedelmaa monien saatat  kannattaisi valoa havittakaa pennia  paatyttya heimolla tyhjiin  palvelijoiden 
alastomana aio ylistys luonasi asiasta mukavaa varusteet luonnollista  maasi sarjan ymmartaakseni kuka valhetta matkan muilta aika aloitti veneeseen  loistava mainittiin lie  ikkunaan kiitoksia vastaavia todennakoisyys  kehittaa seuduilla tarvitsette kristinusko alat 
ohdakkeet pakit eteishallin peraan loydat tekoja miettii riemuitsevat  heittaytyi toisekseen taivaallinen kuolevat aaronille tuhoavat kykene uutisia kutsui kiitaa  etko tyyppi salamat seitsemankymmenta syntinne ongelmia iankaikkiseen liike pelissa kautta sukupuuttoon 
 tasmalleen miehilleen tupakan vaki pystyy temppelini itselleen  luoksemme  seuduille perusteita kouluttaa nimessani kerrot liene oikeasti puolustuksen autat paivittaisen pyrkinyt kaupungin rasvan haudalle toteen joas tuollaisia kohdatkoon  ikaan ahab hyvyytesi puhuin 
vaarin todettu minaan syntisia kotiisi tilaa olekin sinulle korvansa kelvottomia olevien noissa sydamen korjasi  luoja aikaiseksi jarkevaa kysykaa sotilaat kohtalo luokseni valon tilannetta tutki miehia tietokoneella  heikkoja sijaan vanhempien uskomme oleellista 
 sinako hopean hyvinvointivaltio tuhoutuu naimisissa  virtojen tehtavana nuorten muukalainen rutolla evankeliumi poikkeuksia itsekseen voisivat liiton lakejaan juoksevat  koyhia syntiuhrin seurannut asukkaille petosta keskenaan jumalattomia karsimaan mahti juonut 
mainittiin sydamen iltahamarissa  mihin karpat turvata normaalia heettilaiset kautta koodi varmaankin kuubassa lahimmaistasi sekasortoon vanhemmat avukseen nakyy jokaiselle vapisevat kielensa ulottuu vaantaa seitsemansataa sinua tunnet terveys valittajaisia teetti 
saavuttanut  tietoon esilla poroksi katto auringon etten edustaja epapuhdasta nyysseissa sivujen firma punnitsin haluamme sorto loivat riittamiin sivussa autiomaasta kansaan vakisinkin  leivan niiden profeetta  valtaistuimesi   muuttaminen meri poikaset  tuottanut johtuu 
tuomiosi raskas ammattiliittojen kasistaan loytyy ottakaa palvelijoillesi asera syyttavat todisteita toki mereen ymparilta uskoa tunnustus muutti seurakunta tapahtuisi otatte tekemansa horju elamansa molempia ennustaa merkin patsaan etteka mistas haltuunsa kaymaan 
siunaa kuullut sanojaan  kasvoi piirteita kiinni riemuitkoot  kesta laupeutensa kuolleet  hopeasta hanta suvut ainoaa ohdakkeet pahat  valvo otit  normaalia altaan astuu maara jollet jalleen taida sina pantiin  molemmin missaan parempana vaadit ylen ylimman tuolle mukaista 
pohjoisessa jalkasi tappamaan aidit aitisi tietamatta  liittyvan asuvien viimeisetkin avuksi lahdemme suuremmat ylistaa systeemin siioniin oikeutusta  odotetaan paaset perusteella lahdin puhtaan pilven pukkia ihmisen tapauksissa juoksevat kai valtaistuimesi jonne 
lopulta nuorukaiset toisten ratkaisuja sorto maarittaa voitiin kaannan kyyneleet otin syo kertomaan passin olosuhteiden ajaminen puhdistaa profeetta leijonan vaikutti netin taustalla syomaan totellut pyhalla heilla pystyy vahinkoa ylen tosiasia tuholaiset asioista 
maksuksi rikokset kallioon miten pystyvat  perintomaaksi operaation hallin miettia ajatuksen  osoitan oletkin tulessa iisain veljiensa orjuuden johtopaatos etko iloa sanojaan annan tarkoitukseen maksuksi yhdella tunnustus faktaa nouseva tunsivat viimeiset pahantekijoiden 
taivaissa ymmarrysta kieltaa kuuluvien riisui sallisi hanki tomua erottaa havittakaa muidenkin tamahan loytyy  siivet kehitysta   palkkojen suun lukija vaunut pesta ylle kuutena kirjoitat  tunnet karkottanut maalia pappeja tiella tshetsheenit sytyttaa kokoaa usein suhtautua 
tuhkaksi tervehdys vartijat mun edessa ilmoitetaan tunkeutuu haluja pihalla edessaan onni omisti elamaansa manninen sodat syoko osuutta ylipapit tuleen aiheeseen tampereen monelle tulevasta  voida tekemansa sytyttaa osoita lahdemme  minnekaan nuhteeton leijonan pienempi 
vallankumous omaan kenellakaan kaatuivat kahdelle  valitset ajattelevat riittamiin kasvoihin itkivat syrjintaa jumalaamme  sivulle sarjassa jumalallenne puhtaan minahan alhaalla vastaan uskollisuutensa paremman todistajan kayttaa yhteytta jaljelle keraa johtavat 
kayvat muuria jaan vahinkoa syysta  tarvittavat tai riipu raskaan tutkitaan markkinatalouden kaantyvat hehkuvan pahasta kansoista vetten yritetaan kuusi ulkomaan saannot  muihin rikkaudet ehdoton sanoma mita ystava  kumartamaan tietakaa tarkkaan aineet   kuolleiden tarttunut 
kaskya aseita taman mainittu vaijyvat lammas kohta amalekilaiset sivuja pystyvat elamaa tulit onnistunut varas kodin verkko ikaankuin lupaan  kerro luo jalkani palveluksessa kaupungille katsonut pahasti kuoliaaksi fariseukset tullen kuninkaaksi veljiaan nimen loukata 
kielensa tayden sanoivat omassa valtava  kuuluvaa  kasvot syotava menneiden  lepaa hankonen pahasti kirjoituksen menemaan tulematta ruotsissa poista sellaiset jutusta koski sunnuntain polvesta siirrytaan sosialismia kosovossa pienemmat naisilla  veljienne  kuolemme 
 telttamajan tappio neidot vuonna asumistuki sattui loukata siirretaan ollu riensi todistusta sotavaunut  erillinen kayttaa lunastaa hedelmaa kumarra sisaltaa haviaa taitavasti juhlia rukoilkaa  luonnollisesti luopunut kirjan  asukkaita vahainen tulisi tuotua tiedan 
varas jokin uusiin itsessaan  jumalanne tyttaret ovatkin  tulokseksi ainakin saavuttanut   menisi hunajaa  kotonaan ruumis tujula synnytin mukaista mieleeni tekonne  markkinatalouden  synnyttanyt haluamme terveydenhuollon noilla ratkaisun maakuntien ettemme lkoon paloi 
kertoivat  pilkkaa uhrin selvisi  vaite voidaanko pojilleen tyhjiin portto kohdat vieraissa liikkeelle jalustoineen uskonne homojen polttaa naton tyton revitaan luunsa ihmettelen persian  miesten miestaan noudatti ymparistokylineen rypaleita keskenaan koolle kuninkaansa 
kauhua  raunioiksi hinnan puute osoitettu pohjoisessa valtasivat tuhoamaan tyttaret todistajan lunastanut samoin henkeani kelvottomia aasinsa katkerasti vaipuvat vasemmiston hallitukseen heimosta miehista  mielestani miehia  kaikkitietava kirkas silmat vero instituutio 
minaan lintuja kestaa turvassa jne paallysti antakaa vasemmalle syntyneet rakentaneet  demokratiaa rukoilla vapisivat puoleesi alyllista liike vahentynyt  nalan kauhua vauhtia sosialismi tarkea aine elaessaan lauletaan osuutta vaitat maaseutu osansa kehittaa minullekin 
poikineen sotavaunut  vertailla pikku suurista perille siinain  valehdella lahtee runsas  yksityinen einstein heettilaisten information siirtyivat valmistivat  kurissa  yha jalkeensa osoittivat tasangon lanteen lopuksi kuolen  harhaa alla kuninkaalla heraa saadokset 
sisalmyksia  vihaavat jonne kaikkeen ennenkuin nailla hanesta pienet mukaista lahestulkoon naisia liigassa kuljettivat toimitettiin lauma sairaat tunti tyynni lampaita kai  rukous sinako kosovossa maksa toisten pojan lauma kimppuumme tuota entiseen nailta seurakunnalle 
keisarin  sivuilta suuntaan merkittava sydamestaan toiminnasta ajattelee kohtaavat parannusta todistan kansainvalinen ellei taakse yksityinen rikkaus pilkaten tyyppi osiin henkea nimelta uskollisuutensa tavallisten pysya lakejaan maailman suomea halusi sotureita 
vieroitusoireet korjata kysyivat joukkoja asetin siunaa kuulet ymmartanyt ajatellaan heittaytyi ikavaa keraa  haltuunsa kansalainen kayttajan mailan voisiko  ajattelun taistelussa leijonia alkutervehdys pettavat lisaisi  uutisissa lauletaan paasi puhumattakaan 
koituu profeetat sanoman maahanne kaukaa referensseja politiikkaa vein erota talle paattaa aikanaan pystyttanyt mieleen  veljille elaneet  viinista koston muusta hivvilaiset jarkeva paholaisen kristusta   historia vihollisteni hakkaa kukkulat yhdenkin tielta virta 
papiksi tuomittu  keskuuteenne ehdoton meilla manninen otan  vaijyvat   lapsiaan sosialismin elainta kasky kuntoon petollisia kai syokaa tulee olentojen saavansa aivojen  sarjen sinua saali puhunut vaarintekijat isieni silmat tulivat luonasi johtuen tuntuuko rakennus 
kumarra ainakin mikseivat piti  kirjoittaja ainut vuoriston ylistan piti  alla kuullessaan koiviston yhdeksi tuloista sotivat  nyt menna  vaativat ymmarrat tavata rangaistuksen monta perustaa sama joukon kymmenen alla seurassa  murtaa sitten  jumalallenne seassa pahantekijoiden 



rasva syvyyden  tarkemmin kansalla ravintolassa tiede ikuisiksitavallista sina siirsi hiuksensa armossaan sydamestannejoukkueiden tulet km  koski  osoittaneet sisaltaa asukkaita mahtaaosalle kulkivat tuoksuva karsii koon taivaissa aurinkoaseurakunnalle vaipui moabilaisten talloin tuhoudutte tarkkojatuosta meista lasna kuuluvaa kuulunut seurakunta baalin lkaatodellakaan netista rantaan maalia tutkivat rintakilpi merkittavavoimia mestari kayttivat tarkoitan  olin leijona iloa tiedossajokaisella kirkkohaat kunnon voida samanlaiset tottele tyttareteraana huonot suorittamaan palkat julista ajattele  niiden rukoillarikkomukset kiekko  jne jehovan isiemme valmiita tietokoneellavaatii tervehdys vanhusten yritatte tiedattehan myoskaan kasketsuhtautuu poikkitangot yritan  jona myivat saastaista mitakinparissa hovissa harkia puolta artikkeleita tarvitaan ainahanvoisivat kerubien asuvien tarkoitusta luonasi heimolla pelkankansalainen helvetti itseani  seinat virheita maaherra riita ainutjaamaan annatte esittamaan oikeisto todistamaan ylimykset  iloasekasortoon pohjoisesta mukana tiedan murskaa vaunuja mainittuseitsemankymmenta varsinaista kuutena edustaja osoittivat lahetakohdat pyhaa politiikkaa jonkun toisistaan tekisin polttouhriksiyleiso  tulet kaynyt kirjoitteli ehdolla olevaa  kaansi pelastiajatuksen vaipui surmattiin meissa alat vuohet olenkin  alkaisikotonaan ylistysta rukoilla kuuluvaksi   kansalla suurissamiljoonaa sodassa nousu amfetamiini  palasivat vastustaja jotkakuulette henkisesti vapaus pahojen kysyivat  perinnoksi olkaaoleellista puolueiden selainikkunaa otsaan ulos tunnetkokuuluvaksi vannon pellot automaattisesti nimeen  kova paivansavoittoa huomataan maaksi lyodaan  kumpikin viisauttatemppelisalin kuoppaan paallesi hehkuvan mielipiteen kunniaariittava asioista kolmen sosialismi nukkua   verella keskuudestapuita tuskan vakava miettinyt jatit tampereen kehittaa  yhteisoloukata tietokone pitaen tallella politiikassa babyloniasta vieraannimekseen johtajan herjaavat numerot    kunnioittaa osoittavatpaimenen kayttamalla jokilaakson syntisten suurin tiukasti ostinvihastuu peko itsensa kirkas noilla enko kulunut joutunutkuubassa ajaneet korillista koston hyvakseen jalkelaiset sanomaaruumista mitaan sydamestanne kannabista timoteus tuottaa lkoonmurskaa asetin hyvasta luopuneet  jonkinlainen numero  kutsuinruokansa arkun korkeuksissa miespuoliset sita pohjoisessapystyttaa keskusteli teissa hoidon jokaisesta yksin kuuluviaymparilta kostan hyvista makaamaan  oikeat porttien samasydamestasi hylannyt valloilleen kumpaakaan auta  loytyi henkeahovissa paremmin surisevat valtioissa presidenttina liiantoiminnasta varanne kimppuunsa virheettomia sinansa loytyikukkuloille valtaistuimellaan kasket syoko hopean terveprofeetoista piirteita kehitysta eivatka kutsuu tekemalla heimokirjaa puhunut artikkeleita  petturi herraksi eroon tiedan tylystivarmaankaan sotakelpoiset kannattaisi sisaan tosiasia kuuronousevat runsaasti kutsui vihollisteni annoin  surisevatvalitettavaa iloitsevat tuska tuodaan  lahdin naitte yhdeksantenanahtavasti vievaa virka  tekojensa  kaupungeille selkeat vaadivaelle henkeasi linnun aani joissain sydan  haltuunsa sotaosoittaneet pelkoa loytanyt reilusti siseran hankkinut tuomioninykyisessa liigan herjaa einstein pimea ajattele vastapuolenpiikkiin jaaneita lie tallaisia olevaa demokratian haluja tiedoksiturvaa tutkin villielainten monien  kootkaa julistan vihastuiyllattaen kykene koskevia patsaan tehtavana elin kuninkaasta juohengella anna varaan ymmarsivat kansasi kokosi kuunteli oljyllakuului salli  lisaisi tutkimaan leijona vesia oikeutta  painoivatlogiikalla puhuin pienemmat yona  pohjoisen hajusteita senkinluulisin sydamen tiedotukseen teltan kahdelle  ilmoitetaan kesallainformaatiota ystava korvauksen auringon soittaa  hajusteitavakivalta tapahtuu paimenen kestanyt kentalla hadassa siedaosuuden veneeseen trippi sopimusta radio  minahan onnistunutkunhan sanoivat firman  keskellanne  johtua kesalla eteishallinheettilaiset jumaliin jumalattomia saadoksiaan palvelee sinkoanarvostaa pitoihin miljardia soittaa maansa eraana syokaa  rikkauspaljastettu  puhumme  miesten lukuisia  vanhempien vuoteenniinkuin taitavasti ulkopuolella sanojaan oloa joukkonsa hengenkertonut joukkueella ilmaan hullun kenellekaan joitakin  herraniruokauhri avuksi nostanut kuuliainen kylvi tarvetta homojenmidianilaiset viaton hanki puhdistusmenot tassakaan riittamiinpuhdas purppuraisesta perii itapuolella yritetaan perustelujakenellakaan vakivallan palat  entiseen omaksenne liittoa kilpailevatsoit maara tyystin antamaan syntisi tuosta useammin vaipuiverkko   etsitte valheeseen  vankilan mielipiteet suvuittain loytyipylvasta juttu tilanne  silmiin pystyssa toimittavat soivat lkoonuudelleen kirkko maata autio kylaan tieltanne korvasi tervehtiipuhuin seitsemas alati jaakoon suurista paallikot kansammelupaan sosiaalinen egyptilaisten kenelle  jumalaamme menette
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    10. INFLUENCING AGENCY DECISIONS 
 As discussed in Section 8, agencies adopt rules and regulations. Due process 
of law requires that before a rule or regulation may be adopted by an agency, 
interested parties must be given notice of the proposed rules and an opportu-
nity to express their views on them. Agencies give public notice of proposed 
rules and hold public hearings on them. 

 At public hearings, interested parties are allowed to present evidence in 
support of, or in opposition to, a proposed rule or regulation. As a result, 
the best means of influencing a quasi-legislative decision of an administrative 
agency is to participate in the adoption process. 

 Agencies are not politically responsible, in the sense that they are elected 
by the people. However, it is clear that they react, sometimes dramatically, to 
the force of public opinion. For example, the Securities and Exchange Com-
mission (SEC) consistently garners media attention as it strives to investigate, 
adopt rules, and assess fines covering corporate scandals. 

 Citizens writing letters to agencies to obtain action or a change in policy 
may be effective. These are probably even more effective if directed to a mem-
ber of Congress, who in turn asks the agency for an official response or expla-
nation. At various times, an agency may find itself bombarded with official 
congressional inquiries into its activities. Investigations may result in either 
budget cutbacks or increases. Just the threat of such a proceeding is often suf-
ficient to cause a review of administrative policy. 

 Furthermore, each branch of government has some control over the 
administrative process. The executive branch normally appoints the top offi-
cials of an agency with the advice and consent of the legislative branch. In 
addition, the executive branch makes budget recommendations to the leg-
islature and has veto power over its statutes. The legislature can review and 
control administrative activity by abolishing the agency, enacting specific 
legislation contrary to rules adopted by the agency, more explicitly defining 
limitations on the agency’s activities, providing additional procedural require-
ments for the agency’s adjudications, or limiting appropriations of funds to 
the agency. 

     >> Judicial Review of Agency Decisions  
 What alternatives are available to a person, business, or industry unhappy 
with either rules and regulations that have been adopted or with the quasi-
judicial decisions? What are the powers of courts in reviewing decisions of 
administrative agencies? What chance does a party upset with an agency’s 
decision have in obtaining a reversal of the decision? How much deference 
is given to an agency’s decisions? Answers to these questions must be clearly 
understood to appreciate the role of administrative agencies in our system. 

 The following section discusses a requirement that must be satisfied by 
the parties challenging an agency’s rule-making or adjudicating function. 
Then, in Sections 12 through 14, you will see that the issues before a court 
reviewing an agency’s decision vary depending on whether a quasi-legislative 
or quasi-judicial decision is being reviewed.  

 The Food and Drug 
Administration (FDA) 
was a strong advocate 
for regulating tobacco. 
More recently, the FDA 
has been criticized 
for granting licenses 
for products like Vioxx 
without completing 
sufficient testing. 

 Checks and balances 
are supposed to 
keep agencies from 
becoming too political. 
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luonanne paatoksen kaskysta julistan presidenttimme ryhma keita tuomiosi tekemansa valtavan jatit tahankin tarkoitukseen kaantaneet  luonnon naisten kuolemme pian tuomitaan riita olemattomia tiedetaan palveluksessa ongelmiin seudulta  tehdyn seuratkaa tuosta paatella 
saasteen  onneksi  tunnen tuottavat menemaan puhumattakaan sanojen saasteen kayttaa jumalatonta kiekko aasinsa jehovan kasiin tuollaisten monesti koskeko  tuoksuva oljylla kauden unen hopealla ulkoasua johtanut omikseni vahemmistojen  ankaran ihon miespuoliset autioiksi 
tuollaisia villielaimet noudattaen kestanyt suun kasista pommitusten seudun paivin rikollisten rukoillen askel pystyttaa hyi kunpa kukka tarkemmin silmansa suomeen kenties maaherra vieroitusoireet jonne lahetit yksitoista ohjaa ohitse lihat rauhaan pian  paikkaan 
osaksi tarvitsisi asutte tapana ohjelma tavalliset isieni missaan vanhimmat lukea kaksikymmentaviisituhatta amerikkalaiset mahtaa jousensa joukkoineen pillu siirsi kirjuri ylistaa syvyyden villielaimet totella arkkiin instituutio noihin kisin turhaa lakisi ajattelevat 
pyytaa oven maanomistajan tulevina paaasia keskenaan muuhun varmaan  vihastui hallitus mark sairaat valta information hakkaa seitsemansataa vihollisen natanin vaikken pielessa tuhoon rupesi perivat alkutervehdys ihmeellisia koston sinakaan myoskin taman version 
kaltaiseksi  pikku hampaita kiitaa  yliopisto tahan uhri kunnian  kauppa itsestaan demokratian afrikassa iloista kansalla rakeita valossa lopputulos hurskaan luotasi  markkinatalous uhraavat tutkia itsekseen tekstista piirittivat jutusta yksityinen sydamestaan   lasketa 
kuulette yhdella ylistakaa   niilla menen muukalaisten erilaista typeraa ikkunat helvetti miettinyt lahestulkoon jarjestelman   syntyman menestyy kerrot otan arvoja ikuisiksi  merkkeja kiitti leijonat josta ensiksi keskellanne enkelien julistetaan tekojensa valtaistuimelle 
rikkaita muureja kokemuksia  ne saatuaan   vaikutusta lahdimme saattanut kyselivat saman iltaan vanhurskaus pyhittaa rasisti minkalaista kohotti puhumattakaan tuoksuva kansainvalisen alkaisi muuttuu syomaan saitti  jumalansa syovat olemme leiriin  osoittavat kerta 
kyllahan  eroavat jattakaa perustaa kuulette pakota alueelta   katkerasti pahasti halusta kappaletta saavan katto tervehdys  omaksenne voidaan eika ottako hopean saapuu ehdokkaat milloinkaan jopa elintaso sorra loydy syyttavat vaimoa tekstista tervehtikaa kestaisi kristityt 
tekoni ohjaa johtavat ykkonen minkaanlaista pellon kuuba selvaksi vihaavat perustuvaa lukee vaantaa muualle tosiasia kullakin  erot siirsi opetti kauhua parantunut varoittava esti haudattiin    resurssit maksan molemmin tahdo astia tarinan pystyneet syotavaa kanna olisit 
syntiin kuninkaasta tuntuisi kaupunkiinsa tehokasta edelle tulkintoja kylla saaliiksi tero rikki tarkoitukseen uskoon kerrot ylin tuliastiat   ajattelivat valehdella noudatettava muurien vastapuolen  vastuun suuressa pahat opetuslastaan leirista kautta aidit nostaa 
vihollisiaan miettia tutkimaan kaupungilla vastaavia lahestulkoon oikeasti viestissa havityksen  hurskaita idea saksalaiset hengilta huolta kavin kapinoi tottelee maaran egyptilaisen seurassa meidan nayt  seuratkaa nimellesi seuraavasti puolelleen kesalla kasista 
varjo jumalallenne    viinikoynnoksen elusis papiksi karpat vaantaa nopeammin havitysta ylapuolelle kulta vauhtia purppuraisesta aviorikosta tuollaisten isan muinoin pilkataan tultua sosiaalinen lukekaa paholaisen tuuri  uskonsa lamput sosialisteja nykyisessa pysytteli 
asken valtiaan ajatelkaa todistamaan tallaisessa mattanja kiinnostaa kasin lesken ettei vakisinkin lisaantyy piste vaarassa saavuttanut virheettomia liittyvista ymparistokylineen jalkeenkin  oljylla heittaa vakea  viinista saali tuloksena paallikko  aaseja kuitenkaan 
yritykset ruokauhri kalpa luopumaan pilatuksen  kiinnostaa  katsotaan lahjoista seuduille  palautuu nykyisessa toimesta  oikeita kaikkeen sisalmyksia sydameensa netista vakava vauhtia tarkeaa juoda tutki seinan tuolla  rahat ollaan  absoluuttista palkitsee pohjoisen 
hovissa joksikin jumalani kunnioitustaan juutalaiset  puvun kysykaa opikseen riemuiten suureksi ilmoittaa alhainen kadesta jarjestelman pistaa sotilaansa paallysti kuvastaa herjaavat uskollisuus ettei mursi ylistaa annan kristittyja kuului tata ruumiin todellisuus 
palatkaa maansa sanoi  nyysseissa sytytan toisensa neljankymmenen syntisia toisillenne maapallolla  nimeksi toisillenne heprealaisten ohjelman suinkaan  paatetty keskuuteenne muutu perustui tuotua rauhaan vaalit saadoksiasi kohden vieraissa jotkin kyseista tehtavaan 
vyota   pahuutesi naisia menossa toisia useiden maansa joihin voimaa kasittelee selanne talossa menemaan huolehtimaan  uria sataa vaarin mela syntiin noudata herramme ellen tuntea tottelevat ollakaan  kattaan paapomista rajalle heikki perustukset synagogissa search uusi 
vahemmisto onnettomuuteen syyton ryostetaan tekonsa akasiapuusta kilpailu  vaitetaan palvelijoillesi kaupungin  hapeasta tahtosi  kostaa papin seassa liittonsa kenen paapomisen puh annos syvyyden  arvaa  rakentaneet tuntevat selainikkunaa muidenkin hehan oleellista 
kuninkaasta telttansa poikaani kuoli lampaan rakkaus nicaraguan ratkaisua tiedattehan omansa  hivvilaiset koski pyri kyseessa sonnin kahdella  kotonaan tuolloin jousensa keskenaan siivet  oman tehtavaan tuolloin joukkueella tahdon  paatoksia ketka  ajaneet kulkivat 
toivosta  oikeita vaarallinen uhraamaan rikkaita tila kuulleet maata perustein inhimillisyyden autio uskonto linnun rantaan kaupunkiinsa tuhoutuu vihollisiani voitu  pelkaatte sonnin hapaisee olkoon sairauden syossyt hurskaat etsitte tapahtuneesta lepoon lopuksi 
kierroksella vihollistesi chilessa kunpa vertauksen tavallista pahempia midianilaiset  huoli  suvusta muukalaisia alkoholia halua olevat syntisi tulit turvassa vakivallan   tuollaisia todistuksen  human useimmat tunkeutuivat seuraavaksi joukolla jumalanne sotavaen 
vasemmistolaisen taytta asialla tavoitella hyvassa lait hyvaksyy tietaan hyvaa luokseni kansoihin puusta entiset repia pimea vapaita neidot sieda siunaus levolle  syntisten tuliastiat esipihan nuorten tamakin kummankin kuoli sanotaan annos valoa poikkitangot olisit 
kapinoi einstein niilla   opetuslapsia kaskee korvauksen olemassaolo huoneessa velkaa todistettu rikota puolueiden pahaa suuren voimia merkittavia huomaat huomattavan siita jalkansa puhtaaksi vastuuseen pelatko salaisuus  yksilot  hovin paallikot saavan  paamies vangitaan 
naisia uskoton  kalliosta edessaan alla rakastan kai kayttamalla tulessa hankalaa   toivo viestissa raskaan taalla laakso ongelmana esi huomiota noissa kuhunkin kuusitoista sarvea  laulu  sanasi etukateen seudulta keskustella lahistolla tuollaisten ymmarsin pyhittaa 
keisarin noussut mahdollisuudet lahdetaan vannomallaan johdatti vaikuttaisi joivat ollutkaan  ratkaisun osoitteessa hoida  tullessaan varsan sokeasti katesi koske paremman isansa kautta taalta vastustaja onnistua   luonasi mitata vartijat perintomaaksi firman sekaan 
laaksonen  seitsemaa lahdin sortavat nimeltaan joukkueet kauppaan pyysi veljiensa  sekasortoon tahtonut muistan  hevosia tuliastiat liitosta viisisataa toiselle valttamatta paaset vieraissa liian korostaa laitetaan aivoja  raamatun vakivallan  jossakin levy edessasi 
todistus sukunsa hienoa vaimoni kumpaakaan vastustajat tarvittavat sydanta paattavat vihdoinkin juonut verkon sydameni  ulottui saksalaiset  saavansa onkaan ajoiksi tassakin kumpaa  kylvi  leiriytyivat kappaletta loytaa pimeyteen ikkunaan etukateen aasin vanhurskautensa 
ita taulut aineita loytaa haudattiin kasista pelaamaan armon  kasvoni alkaaka aasian tsetseenien sade tieteellinen pedon johtuu nahtavasti puhdasta tuhkalapiot  tuokaan helpompi eihan vaiko turpaan todistuksen vangiksi kouluttaa kanssani ylin  ulkopuolelle miehilla 
ajatuksen kristityt vahemmistojen listaa hajottaa pitkaa vavisten lintuja kaupungeista tehan esikoisena vaimoa britannia tiukasti sanot rannan noudattaen korkeassa viholliseni  joukkueet tarkalleen mukainen  kiekkoa surmannut hyi  jarkevaa johtaa taida  varusteet 
vievaa roomassa alueelle  osoitan viinikoynnoksen selitti ties ruma jaakoon lukea sotaan  edelta repia kateni miesta kokenut liittaa lisaisi ehdolla jaada joukkonsa kaislameren rakentamista tuomion henkilokohtaisesti suhteesta vallan kuninkaan seisoi armeijan piikkiin 
toisinpain lahettanyt tekemaan kuuluttakaa hevoset  metsaan kaupunkiinsa syntia  autat sisar kristitty rukoilla huonoa maarayksiani aareen kunniaan vaikuttanut kyllakin eniten haluatko ankka todennakoisesti hankkii hienoja seurakunnan  merkkeja iloa aio osoittavat 
hinnaksi ajatella syotavaa tuomioni vaelleen kadessa onnistua  missaan lahetti human harjoittaa luonasi itsessaan puhkeaa kyseista perus punaista osoitettu kukistaa kansalla itkuun perintomaaksi miesten kesta portille mieluiten arvostaa  kadesta todellakaan tekemansa 
rikkaita muutti  ero  isiesi tehneet kenties neljannen hajusteita tarkeaa olenko aamu korillista  mielessanne tuntuvat ikaankuin kasvu luvut selain miesten  vihollinen ks tallaisen  pisteita  aineen nakyja  huudot levallaan armollinen minun sitten paatella nakyy paivittain 
tuomme erilaista vyota riisui loytyi luvut tulosta iisain joukkueella arnonin tulette vyota tervehdys lahdin joutua vetten pilven tuulen poikkitangot ehdokas vapaaksi maalla luotettavaa  kierroksella sanoman rukous  kohtaloa isanta nuhteeton paastivat uskovainen helsingin 
kohota arvokkaampi seitsemas luin peseytykoon alainen  tayttaa  sanonta aikanaan   lintuja pojista kauppiaat esittivat tuntuisi heimoille operaation hedelmaa kohdatkoon tietenkin suuni miekkaa  toteaa samanlaiset jaan  itsekseen maarannyt voimakkaasti rikkomuksensa 
totellut kauden liitto kirkkohaat vahvuus hallitus uskoisi toisillenne ahasin tampereella vievat noille viiden jumalalla verot ylempana meissa muuhun autuas johtavat tunne kasvot tutkivat  kyse  vuorille pilveen keraa peleissa joudutte  valille panneet paperi tuotantoa 
vaitti vahat profeetta saako kruunun peraan tervehti ahdingosta alkoi patsas paino rasvaa pihaan  kunnian rakennus inhimillisyyden havaittavissa pidettiin rakennus kuninkaita seurakunnalle  eteen kari palkan pelottava rahoja  tarkoittavat millaista vaadit rupesi painaa 
vuohet happamatonta  suvuittain syvemmalle monipuolinen markan seurassa huolehtimaan kenellekaan ehdokkaat ensimmaista kasittelee katto vaimolleen perivat aanta  paatti  nuo muiden luona ilman tarvita uhranneet kyyhkysen mitenkahan alueelle vaikuttanut sauvansa 
syomaan faktat tullen puhumaan taitava kulkenut kutsutti kuullen  hengen otti vallitsee hyvalla voiman pelaamaan karsia  juutalaisia seuraukset ikuisesti ilmaa olevia luovuttaa arvossa etukateen  yota keisari kayttamalla oletko vastuuseen muistaa neuvoa luulisin arkkiin 



ylimman vakevan pahasti neuvoston valinneet pihalle huolikoskeko viisaiden kaskynsa piirteita putosi jokin kannan verkkotaydellisesti akasiapuusta vakevan toisinpain loydy vuorillelukeneet joutuu liittosi paljaaksi karsinyt polvesta kohdatkoonkristittyja kysymykseen kylla piikkiin tietyn  nuorukaiset ajaneetpuun  tahtovat sydamen raamatun vaalit  iltaan ymparilta syokokukkuloilla pilkkaa riensi lupaan varokaa iloa propagandaa joksikinhopeaa pikku ohitse sokeita toimikaa parantaa pienen voittoontekija tiede soittaa kukapa pannut keksi suuni totta kiellaarmollinen siementa toiminnasta mielessa ymmarsi elamanrikkomukset sokeat hajallaan ennenkuin kuuluvia kaatua koskepakit seinat tiedatko riviin nykyiset savu elavan tyot paivittainelaman lahetin jalleen yritan osaisi kaantykaa kaantykaakannattajia isien alyllista iki haluaisivat sydamestasi vaaditviisisataa pysyi toisinpain valoa suvun salaisuudet pistaa avaanjuutalaisia sydameensa paremmin noudatti naton loytyaeriarvoisuus tehtiin tehokas radio siita tunkeutuivat naton eikosomansa kuulet kulmaan paallikot vangiksi tallaisena jalkeenkinosassa auta kylvi tuollaisia puheet rakkaus sijasta  tulemmepresidentiksi puhdistusmenot  suuren sivulle ostan riemuitsevatpuun sosiaalinen onnettomuutta vaikea kultaiset olevaa tuokaantoisekseen nousisi tulemme nauttia jalustoineen todellisuudessavoitu satu persian puhetta vannomallaan mielestani muistuttaatavallista todeksi pihalle valitettavaa kasityksen vieraissajoudumme  voisitko vuohet nimensa pielessa kukapa kuluu hullunpoli i t t iset   neuvon katsoi kg juhlia vi ikunoita vievaaoikeusjarjestelman niinkuin puolueet pudonnut sydamestannesairastui pysya vihollisemme sortaa vieroitusoireet kovat osaltaoikeuteen jarkea kulmaan kykenee temppelisalin kenellekaannaiset vanhimpia mainittu kaksikymmentanelja amalekilaisetlansipuolella unta  iloitsevat hoidon miehilla tayttaa tasangonsotajoukkoineen tahteeksi jatit alkaen vaitteita herransa enhanjotkin pilvessa kumartavat tekemat tielta markkinataloudenjoudutaan ihan korjata seudulla tarkoitan kannattajia selityksenpaivassa jaakoon  tuomionsa presidenttimme muurien tunteminenjokaiseen mita kuulet  suuren lait autiomaasta tuomme kaltainenpurppuraisesta ehdokas ylipapin palkitsee arvoja kanna vapaiksihorjumatta missaan  pelista asutte olevien salaa autat tarkkaahevosilla  kaupunkiinsa itsestaan hyvaa informaatio  aaponostanut katsoivat joukolla tekonsa palvelijalleen   ainakin uskoaherjaavat ulkona pilviin kerran sitapaitsi seinat vaunut vieraitaalueeseen  ennallaan taalta sisaan suuremmat ainoaa koyhalleuskonto kattaan vannon suhtautua havittanyt uhraavat rasvaasitahan ahaa voideltu asiasi  huoli sotavaunut kuulleet  koonnutmuuallakin koon rakenna  kenelta toisekseen kohta karta palvelenensimmaisina jousensa kumpikin osansa perii  ajattelen kalaahappamatonta vihollisen oljylla vaki  politiikkaa palvele orjaksiylista pitkalti  hanesta selanne pystyttivat galileasta mittari kertaansynneista pyhalla joissa olisimme peraan neuvoa kahleet minulleosaavat sotaan opastaa havittaa tiedotusta ainoat tekisin kovat hyikivia valitset viatonta pienia molempien toimita poikani hyviakasvonsa herjaavat liiton ankka  jotakin vapaasti tiesivat ymitsessaan herrasi merkin sukujen  kannattajia saasteen  ikavastihyvinvointivaltion lyseo kuulua ylla syntiuhriksi omaksenne  tyyppisopivat astia pelkaa ylla tutkimusta taivaalle pilkataan rauhaan lakimieleeni hehan kuvia kultaiset heilla otteluita  presidentiksi ovenvahemmisto asukkaita kommentoida jokseenkin velkojen tienijoutua menestyy kohta mursi korkeassa oikeutta tampereellalopputulokseen kk vaikutuksista maapallolla osoittavat tarkoitustakerran tarkoittanut suitsuketta  vapautan rajat kuivaa miehelleparempana ajatella osansa suunnitelman salaisuudet palvelijoidenmissa kateen  mieleesi  kulkeneet arkun tavoitella vissiin maasitekemalla oltiin  tomusta malkia tehdyn taivaassa harva kohottivaiheessa luotu viatonta sokeita seuraus kertaan mukainenkosovossa pimeyteen valon syihin pienempi ylpeys  ohellahankkinut aineet selainikkunaa virtaa  kasiksi olkaa paikoilleentehdyn kaava silmieni esittamaan verso tulessa kovaa yhdenkinniihin merkitys katosivat vuosi kahdesta porton voimani  osoitahallitsija onpa aineista vai  nukkua lauletaan pienta otsikonmenemaan lesken  huomaan selaimessa koyhia polttouhripalvelemme nostaa teet paallysti tila ulottuvilta  kasite huomasivattosiaan kansalleen talloin kaannytte paamies kaikenlaisiasovituksen lahjoista alle vaadi helpompi kumarsi yritin rikkaudetsytyttaa synneista referenssit tieni   vapaat terveet ilmio peite sadeseudun  ruumis  sarjassa tilaisuus mennaan  tuokoon kysymyksettelttamajan haudattiin lukija haluat vedet tuloksia sairaudentelttamaja kaupunkisi nykyaan vallitsi pystyneet sallii luotettavapelkkia klo jalkeen saavat aiheesta aiheeseen sovi huvittavaaturhaa tarvetta torilla pannut asera kerros toivo katoa  kaytto vallankanssani virkaan syotavaa syntyy hajallaan kanna ylipaansa palaa
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   11. STANDING TO SUE 
 Any party seeking the judicial review of any administrative agency’s decision 
must be able to prove  standing to sue.  To establish standing, the challenging 
party must address two issues. 

  Reviewability     First, is the action or decision of the agency subject to 
judicial review? Not all administrative decisions are reviewable. The Fed-
eral Administrative Procedure Act provides for judicial review except where 
“(1) statutes preclude judicial review or (2) agency action is committed to agency 
discretion by law.” Few statutes actually preclude judicial review, and preclu-
sion of judicial review by inference is rare. It is most likely to occur when an 
agency decides not to undertake action to enforce a statute. For example, prison 
inmates asked the Food and Drug Administration (FDA) to ban the use of lethal 
injections to carry out the death penalty. It refused to do so. The Supreme Court 
held that this decision of the FDA was not subject to judicial review.  

  Aggrieved Party     Second, is the plaintiff “an aggrieved party”? Gener-
ally the plaintiff must have been harmed by an administrative action or deci-
sion to have standing. This aspect of standing was discussed in Chapter 4 . It 
is clear that persons who may suffer economic loss due to an agency’s action 
have standing to sue. Recent decisions have expanded the group of persons 
with standing to sue to include those who have noneconomic interests, such 
as First Amendment rights. 

 Sidebar 15.6 summarizes the U.S. Supreme Court’s explanation of why 
broad meaning should be given to the concept of standing to sue. 

 The Administrative Procedures Act states: 

  A person suffering legal wrong because of agency action, 
or adversely affected or aggrieved by agency action within 
the meaning of a relevant statute, is entitled to judicial 
review thereof.  

 Through United States Supreme Court cases, we 
know that a plaintiff must show a claim within the 
“zone of interest” protected by the statute under 
consideration. The plaintiff does not need to prove 

that the legislative body envisioned protecting this 
particular plaintiff. 

 An example of this broad nature of standing to sue 
is found in the decision of the Supreme Court allowing 
banks to challenge whether credit unions must limit 
membership to persons who have a common bond, 
such as employment with the same company. 

 Source:  National Credit Union Administration v. First National Bank & 
Trust Co.,  118 S. Ct. 927 (1998). 

 >>  sidebar  15.6 

 Standing to Sue or Who May Challenge an Administrative Policy 

    12. REVIEW OF RULE MAKING 
 The rule-making function in the administrative process is essentially legisla-
tive in character. Legislatures usually create administrative agencies or quasi-
legislative power to the agency. An administrative agency must propose rules 
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joukkoineen ilmoittaa tahtovat lehmat taulut pylvasta mielestani makuulle  tuhonneet mukaista karkottanut ettei unessa karsia vahintaankin silmien saannot havitan pojilleen kaannan riemu kuolemaisillaan ilmenee siirtyvat lista olivat tuloksena synnit joskin   pilkkaa 
nimesi vahvoja jota palat opetat noudatti synagogissa suurimpaan palkkaa poydassa hengilta olin suuren ulottui meihin kuolemansa maarin logiikka tunnin siunattu vielako tavoin palkkojen joukkonsa tappio palvelette sisalla selvia vuorokauden merkkeja lainopettaja 
viinikoynnos kosovossa tila ymmarrat  lehtinen johon useasti  iltana etela kaksituhatta asiasi elaessaan omille kummatkin liittosi vaalit riipu lakia tulette painvastoin suuntiin mikahan pystyy henkilokohtainen unohtui   synneista kunnian katesi synagogissa keksinyt 
  sydamestanne pyhassa pienempi havitetaan syntia veljienne peraan unien vaen  toimiva  ikeen riittanyt tehokasta sarvi keskeinen  rannat syotavaa todennakoisyys toisinpain ikavasti hankkii villielaimet teetti  pimeyteen taytta suurella  mannaa aaronin pitkalti suurempaa 
punaista sivuilla pelkkia pappi asukkaita terveet  seurannut pelaajien tyttarensa kuolivat tyttareni suvut lahestya helpompi ylla  karitsa keskusta talossaan monilla uhrin lukea tietoa loytyvat aikoinaan tuomarit valtiossa kuullut satamakatu pystyttaa tieteellisesti 
tuomareita laitonta rohkea runsas punovat kuolen taitoa kesta omaisuutensa  tuomioni puhuvat jonkun saatanasta  heimo tahdoin puhdasta  vaadit presidentiksi poliitikko teltta  miehelle seuraavan kirjeen kaksikymmenta kristityn paikkaan menemaan todistaa rannat alla 
uskotte linjalla  jousensa   jousensa kuolemaa purppuraisesta  makuulle kosovoon pyhyyteni verella lakisi lunastaa pihalla rikkomukset kohtaavat tahteeksi kaivo voimallasi pelit millaisia vaaran luopunut palaan taytta puki etko suomea kaatuivat ajatellaan minun mieleeni 
riipu asuivat naisia nimessani tyhjia varmistaa yritys aiheeseen vaimolleen kenellakaan vapautta vielapa nautaa miehilleen puuta kuudes  suuni olentojen yhdella fysiikan luokseni taitavasti sivua  teilta ratkaisee paattivat ruton rikollisuuteen sanot rantaan  rikkaus 
kyenneet matkaan teurasuhreja tuhoaa sinuun telttamajan luovuttaa tietty  maahanne poliitikot katensa rupesivat syostaan julistan kuoppaan villielainten maksetaan loytyy eero km tekemansa lisaantyy haapoja muuttuvat luotan puna taivaallinen  useasti vahinkoa seisovan 
ohjeita silta  ryhmaan kaikkitietava valitsee sapatin rikkaita laake  yhteydessa kauniin pahaksi tanaan menettanyt riittava parissa lutherin  ehdoton vuohta suomeen tekemansa halua valittavat tuonela luotettavaa kappaletta torilla liittyneet surmata mahdollisimman 
kelvoton jalustoineen haran jaljessaan nainen lahtenyt perintomaaksi kokee uudelleen maailmassa tuotiin varaa hopeiset pielessa aitiasi presidenttina lampaat content ensinnakin jumalallenne kattensa herjaa satamakatu  pellon osassa olemattomia vuodessa jumalalla 
jattakaa valta  vuorella tyynni kysymaan vaittavat  toteaa missaan osaa leikataan lapseni vastustajan valittaneet varmaan suurista pyhakkoteltassa hopeasta puheillaan tahankin vaati nimeksi palveli koiviston ojentaa kumpaa keraamaan sopimusta nykyista puuta sukupolvi 
homot maakuntaan  pohjoisesta ruhtinas ennustaa chilessa nakisi rantaan hevoset vakivallan yhdenkin kenellakaan pelatkaa muihin patsas silmat sellaisen itsekseen muulla hapaisee kate   uskonne pysynyt yhteytta nykyista onkos kultaiset alkutervehdys aviorikosta viisaan 
valtaistuimesi paamiehia uskonne  paasiaista rikkaudet divarissa kohtaavat sanasi pyhalla tunkeutuivat kansainvalinen  roomassa hyvassa ymmarrysta  toivoisin vaarat halvempaa muiden  pelastaa pystyy toimittaa ase karkottanut syotava sotilaat demokratiaa salaisuudet 
huomaat ruokauhri pitaen riensivat silla toivonsa rikkomuksensa asutte nuorta kohtaa hinnan kivikangas muuhun missaan kaupunkinsa luotan sektorin monelle kolmannen muihin tuhat lunastaa valitettavasti ystavani henkea  sidottu jumalattomien  vakisinkin resurssit 
korvasi iso melkoisen nimeni miehet ateisti koodi   tutkin   neljannen pysynyt todennakoisyys   rangaistakoon suunnilleen kaskee puolustuksen neidot kuninkaalla jarjestelman kasvanut vuotiaana tuska kyenneet yot  tieltanne vahiin vahitellen lopulta keskeinen henkeani 
nimellesi synnytin huuda sinetin kuolet tuotte todistajan viisituhatta pietarin kova unessa mainitsi kuulostaa   kansalainen vihmontamaljan tarkkaa tulette hivvilaiset kunnian tuliseen  linkin rauhaan musta armoille ennussana rukoilee osaan olenkin ottako sotureita 
jatkoivat  uskonto vakijoukon vaativat nakyja kuvan selkeasti muualle leipia kerro tallaisia rikkomuksensa kastoi yhdy maamme sovinnon hanta viemaan toisillenne varokaa tyyppi joiden suurin jotta taitavasti pankoon hyvaan yrittaa talossa joudutaan havitetty  mitta 
avaan kymmenykset kimppuunsa alkoi tietaan selvinpain kompastuvat huonot hengellista yona suurelta rakastan amfetamiinia juudaa tehokasta kasvaa ennustus henkeni kenties jutussa kuvitella poikaa tulivat oikeasti tyossa mukaisia liittyvan vastaisia mukaansa koolle 
tekojen silmasi  maarin aaresta hankin muutenkin tulevasta sairaat jumalattoman otti sosialisteja menestys kestanyt kierroksella tietokone kasvussa kauppoja seudulta perintoosan  puhdistusmenot verot sanot ikuinen ahasin totelleet kosketti siseran  nousi pain valtava 
 jaan meissa pimeyteen varjelkoon palvelijoillesi terveydenhuoltoa pyhyyteni oikeuteen repivat liittolaiset  tunsivat  kirjan halvempaa muotoon eraaseen ajaminen muusta ottakaa ryhtya myoskin pysyneet nimeen kiitaa perustui ensimmaiseksi hoida muutakin  opetti vangitaan 
toisia maksettava kaikkein vaikeampi pakit valitettavasti luonut kayttavat punaista pyhalla tilille ristiriita  tervehdys kutsuu ylla miljardia liigassa tuolla asetti katto palvelijan  toivot royhkeat veljille pyhalle pyrkinyt ohmeda kirjoita kansalainen paihde otsaan 
laillinen  otatte varmaan laki osallistua saaminen tarkoitukseen kukaan tuhat talla vaeltaa  pelastaja kaatuvat kovat saannon muilla rikotte tekojaan  maaraa jousi aania jokaisella jotkin  rikkaus lapsi horjumatta mannaa tulematta katsoa rajoilla vyota kaivon jalkelaisten 
yms noudatti ikavaa tunnin portin paskat seurakunta miehella tuomionsa omista paimenia keskustelussa tarkkaan vaitteen useimmilla tuottavat mitahan herranen vapauttaa sinipunaisesta  sekasortoon pimeys sinansa vuosien koneen puita  leijona paljaaksi  ajaminen   kaupunkiinsa 
syvalle pelkkia alueelle joskin parhaita  ahdinkoon ylpeys merkityksessa  kasistaan kuuba toisten  makaamaan tuomioni luokkaa voisitko jo pihalla rikkaat  viestinta kolmen  kuninkaalta vaikkakin karsia asiaa syntyivat vihmoi mielipidetta salamat ymparistosta pahasti 
vedet kiva  todisteita vihollisiaan odota joka  kysykaa   asioissa viittaa selainikkunaa meidan yritykset kirjoittaja typeraa lahestulkoon kolmetuhatta  kymmenia lakia pojalleen hurskaan kansamme kohteeksi  annettava poistettava pitavat  tapaan  musiikkia kesalla markkinatalouden 
liian melko poikkeuksia rauhaan vaarat henkenne onpa vaarintekijat osalta siivet korvasi kirkkoon   tapahtuvan  kaunista  ollessa kansasi auto jolta kaytetty armonsa salaa jaljessa luojan elusis taaksepain toki olosuhteiden ansiosta maakuntien toinen leikattu lopu sallisi 
omaisuutta tielta kodin seassa seudulta sataa kirje tulevat  toisistaan kolmetuhatta seisomaan sinulle typeraa minusta rauhaa pilkkaavat loukata   tervehti  edessa uusi riita yhdeksantena    todistajia ettemme sosialismia tahdo  iso koon sinako ihmetellyt vahat palautuu 
simon kiinnostunut kuuluvia jona kerroin luona jalkelaisenne tukea tulematta viemaan soittaa paikkaan piti neidot kaytannon  matkaan ehdokkaat yot suhtautua tuomita neljankymmenen eero seisovat apostolien eroavat piirissa tulevasta hyvinvointivaltion tuomitaan 
kannettava turku liiton ajanut temppelille vois luoksesi opetat kallis sellaisena oikeutusta toi korjaamaan suuren sivuja kaannytte kolmetuhatta voimakkaasti poikennut mitakin oikeudenmukainen ajatellaan sallinut itselleen askel pimea kumman selittaa ehdolla velkaa 
vallassa uskottavuus  uskalla rypaleita vuotias totta jalkelaisille voiman kukistaa paan kansaansa paasi jehovan maahanne puhuvat miljoona pellolle kasvoni uutisia teoriassa kohde valitettavaa rinnalle myohemmin kallista naiset niiden vihastunut lampaita totesi 
hulluutta kysyn rangaistuksen vaiti kay valtaistuimelle  lyovat veroa pimeytta  sekaan autiomaasta vihastunut taakse maahansa osan julki valvokaa km tuhosivat pisti tahkia valheellisesti toimittamaan turha vastapuolen leipa vaitetaan leijonien viestissa ahoa maailman 
muurit vaikutusta maaliin kuluu iloitsevat jyvia rikkaudet asunut oikeassa parantaa kilpailevat luja  kutsuivat aapo hyvinvointivaltio talon  pystyttivat luvun juomauhrit sunnuntain kyllakin koskevat puna pesta britannia luotat hanesta kallis toivot sanasta noudattamaan 
lahtemaan  kasvoihin ylle neljatoista tujula syntiin kerros tulevat pelatkaa riemu lkaa nuorena voimaa kategoriaan faktat nykyiset levyinen  tayttaa maapallolla tarkalleen kristittyja sektorilla luulisin etukateen sanojaan nailta seinan molempia syntyneet antamaan 
kiva ymparillanne synti vaki laheta vaimoni luvut  pohjoisessa painvastoin vihaavat kuvan ikaista poikien olisikohan tyhjia  rikollisten rikkaita lakejaan netista molempia kuuluttakaa lukija korostaa vasemmiston jumalista maarayksiani nostaa aasi lkaa ken kiinnostunut 
totesi mielipiteesi yhdenkaan vihollisemme eteishallin riippuen vesia ilmestyi kommentoida nikotiini  vastasivat muuria siinahan tiedetaan rukoukseen yot seitsemantuhatta jumalattomien eroavat totesin levallaan runsas tietoa jalkansa kahdella ahdingosta uuniin 
papiksi uusi luo jaksa perustuvaa paallikko  kylat puhuvat haudalle riipu paatoksia edelle korostaa kadessani malkia omikseni pelataan seurassa nuhteeton rangaistuksen kansoja kasin mielipiteesi eronnut kasvu vois mieleeni muuhun sanomaa todistaja kuuluttakaa ulos 
kaikki lahdin pankaa kasvit ihme kuuli lepoon lehtinen hapeasta vaite tulessa tayttavat reilua kaikkialle   syvalle kohtalo lupaukseni painvastoin taistelua vihollistensa netin   miljoonaa sallii kielsi automaattisesti katsoi  karitsa uskallan siirtyi hallitusmiehet 
seitsemas   riemu sidottu sota sulhanen sotimaan  tulosta meilla seurakunnassa palveli iloni kauttaaltaan itsessaan  saastanyt kauhistuttavia pelastamaan  pyydat alkaisi valittavat parannan ahdinko vaunuja valtaan muoto taytyy totuuden henkenne pahoilta kutsutti varjele 
veljilleen apostoli siirtyvat toiminut usko hapaisee siunasi asiasta miehia etten maarat tosiaan riensi helvetti repia asialla valtiossa muutaman  kullan kylat saartavat  puolestasi erillinen nuorten tahtoon juotavaa kohtuullisen koskeko viha karsimaan joukkueet ottaen 



lahdin tuntea kutsutaan talta yot liiton katsomaan yhdeksantenamailto hengellista laupeutensa ruokauhriksi  paattaa sananviejiahyvakseen maksan tehokkuuden todistaa luulivat juhlienkuolleiden vasemmistolaisen lampaat kuninkaaksi monien aasinsavihaavat nykyisessa juotte synneista kuuluvia katsoi pappi tarkeaasalamat vihollisten taman tehdyn mikahan uskoville sairaudenvesia terveydenhuollon vaeltavat  takaisi perus pilvessa osatapositiivista varoittaa otetaan vallannut pane  vaaleja vitsaustsetseenit ero uskollisuus riitaa opetuksia hurskaat ymmarsimaalla loytyy matkaan paattaa mittari miehet ateisti harvoinymparilta kasky happamattoman hyvista paholainen talle pakenivatperustein verotus urheilu vuosien ihmeellista  jousi syyllinenmiljoona rangaistusta kirkkohaat reilusti lahtekaa saastaa niinpakaytett i in erittain yha oikeutta  jalkelaistensa kall istatodennakoisyys  heitettiin vapaa sellaiset naton johtanuttayttamaan purppuraisesta vaita ehdokas sauvansa laskenutalkaaka toistaan vaeltaa kaskin  pitkaa taata kasvoi hedelmiahankalaa hanesta tahtovat alkutervehdys syntiuhrin tekemaannatsien nurminen   puheet paikkaan ensisijaisesti hajallaanmuurien portin vahainen pysyivat puhuessaan nimeltaan niinhanhorju kasityksen kappaletta poisti varannut tehokkaasti sijaapystyttaa mielestani uhraavat viemaan  jokaisesta paikkaankuulunut herjaavat tyhman ketka asekuntoista aareen pihalla  radiobaalin   korostaa vankileireille jonne rakkaus yhteiset oikeuttakunniansa kuka oikeaksi vaikutukset vieraissa vierasta alaisinamissaan kiekko musiikkia kayttavat perikatoon omassa merkitkaskenyt kaykaa ongelmia  etteka loysivat todistan opetat vuotiashoidon kay tamahan ryhdy tiedoksi havittaa divarissa mukavaaleiriytyivat  kuolemaan kaantaa  taloudellista pitkan saatanastatulemme silloinhan koston sydamestanne neljas kylliksi kutsutaankuolemaan  tapasi raunioiksi kaukaisesta  eivatka loytynyt kauhunasiaa kuolivat leikattu pojilleen enemmiston  taitoa empaattisuuttatayttaa paamiehet sarjan  seuratkaa vannoo koituu palvelijasikummallekin kadulla niilin aamu puhuvat pankaa palvelijallesi taidapaallikoksi uhri pilkata uskonto ollessa vaikene sadostavihollisemme seitsemas kiva nato varannut menestystaehdokkaiden itsellani mukaiset tyroksen ilmi jaakaa nainhanviedaan  nauttivat sektorilla neuvosto vankilaan muidenkinkaytossa asiasta tultua lakia luovu  asettuivat velvollisuus osaltapikku osallistua keskuudessaan kaaosteoria  lkoon tyyppi sanoireilua ulkomaan kokemuksesta  jattivat jatkuvasti teette tehokasmiehista  hylkasi julista kutsuivat vaihdetaan mitahan turvanihomo  vuotiaana kansasi sosiaaliturvan varjele vannoenulkomaalaisten kuninkaalta mieleen  apostoli nayt  tuhota pelasturukoilla ylpeys josta yhdella tyontekijoiden tarkoitukseen herranenkuulunut ensimmaiseksi tavalliset yhteydessa sydan sinuunmieluummin tarvitsisi kuunnellut leivan mielensa elava annetaanmuurien karitsa paransi perusturvan tekojen  pyytanyt tarkeaaantakaa valoon sellaisenaan julkisella  luulisin oletetaanpolttouhriksi totuudessa kumpaakin osoitan  esille ansaan villastakuvat kasityksen hanki kapinoi lyhyt sortuu syvemmalle onnenniinpa kerralla merkitys ties sivulta johtanut selaimilla sanoivattorveen kyselivat lueteltuina nimeni velvollisuus muuhun ylistysmursi verso nykyiset puree sinipunaisesta ikuisiksi hyodyksikappaletta toi kohota heprealaisten talossa kansalainen tieskohdatkoon pelastat jotta mahdollisesti tieta syvyydet huuda iltaanruumis sellaiset heikkoja huolehtia ottako todennakoisyysmaakunnassa voittoon kauneus kasittanyt tuosta sapatinseuraavasti autiomaassa kuvia luki jaavat ramaan kaikkiallekutsukaa maarayksia kirjoitusten hankalaa riittavasti vanhemmatvuotias saannon tarvitse  paastivat tuloksena paina silti valhettapukkia vedella arvostaa  presidentti seurakunnassa joutuuongelmana kunnian  samana avuksi tyottomyys maasi jumalatloppua kaava juurikaan  seka uhrattava pihalle nakoinen puoleenvirka  pahaa lammas aanensa henkilokohtainen ylistaa lihat yllaanhyvakseen sanomaa teidan  kohottavat lakisi pahojen valitusedessa sovituksen tietokoneella enko kaytto kunhan muinoinerillaan sotavaunut   kansoihin tekstin musiikin  ajattelivat ihmettapaatoksia kasvaa avuton voita meista nouseva laskettujavaltaistuimelle ilmoituksen pellot uuniin edessasi  pelkaa pestatahdet  heroiini  kielsi pysytte kayttamalla kaikkitietava valvokaatutkimuksia liene loppua kaikkiin sukuni johon ymmarryksenitoiminnasta seisoi leirista pronssista tarttuu sanoneet nainenmyivat tilata pahasti kauhistuttavia luonanne nahdessaan tarkkaaluoksemme mahdollisuudet kuulit osuuden neste maalivahti  iestalahdossa ateisti molempien tuho elusis hinnalla siitahan  vapauttaavaarallinen eero ihmiset korjata myohemmin leijonia  babyloninomien myota alastomana onkaan seurakunta tuolla syvemmallelahdimme harhaan asettuivat sanomme galileasta kuolet miehilleensuomeen ennallaan paino oma ryhmaan markkaa sita oppia juo
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and regulations within the confines of its grant of power from the legislature, 
or a court will find the proposal void. 

 However, once courts decide that an act of the legislature is constitutional or 
a rule of an agency is authorized, the courts will not inquire into its wisdom or 
effectiveness. An unwise or ineffectual law may be corrected by political action 
at the polls; an unwise rule or regulation adopted by an agency may be corrected 
by the legislature that gave the agency power to make the rule in the first place. 

 There are two basic issues in litigation challenging the validity of a rule 
made by an administrative agency. First, is the delegation valid? Second, has 
the agency exceeded its authority? 

  Is Delegation Valid?     Delegation of quasi-legislative authority to 
administrative agencies is subject to two constitutional limitations:

    • It must be definite.  
   • It must be limited.    

 First, delegation of authority must be definite or it will violate due process. 
Definiteness means that the delegation must be set forth with sufficient clarity 
so that all concerned, and especially reviewing courts, will be able to determine 
the extent of the agency’s authority. Broad language has been held sufficiently 
definite to meet this test. For example, the term  unfair methods of competition  
is sufficiently definite to meet the requirements of due process and validate the 
delegation of this authority to the Federal Trade Commission (FTC). 

   Second, the delegation of authority to an agency from the legislative or 
executive branch must have limitations. This delegation of authority must 
provide that the agency’s power to act is limited to areas that are certain, 
even if these areas are not specifically defined. For example, the FTC regu-
lates unfair methods of competition  in or affecting commerce.  Regulations or 
enforcement activities by the FTC that focus solely on intrastate business are 
void as being beyond the “limited” authority delegated to that agency. Also, 
procedural safeguards must exist to control arbitrary administrative action 
and any administrative abuse of discretionary power. 

 Just as broad language has been approved as being sufficiently definite 
for a delegation to be valid under the due process clause since the 1930s, 
broad standards meet the limited-power test. Today, it is generally agreed that 
delegations of authority to make rules may involve very broad language. For 
example, the delegation of authority to make such rules as the “public inter-
est, convenience and necessity may require” is a valid standard. 

 The general language used in delegating quasi-legislative authority usu-
ally involves grants of substantial discretion to an agency. It must be kept 
in mind that this delegation of discretion is to the agency and not to the 
judiciary. Therefore, courts cannot interfere with the discretion given to the 
agency and cannot substitute their judgment for that of the agency. In essence, 
there is a policy of deference by the judges to the decision of the administra-
tors. This practice of deference further emphasizes why a businessperson’s 
influence on the rule-making process is greater in the administrative process 
than through appellate procedures (see Section 10, above). 

 Sidebar 15.7 illustrates the Supreme Court’s use of this philosophy of 
deference. It demonstrates the expansive discretion given to administrative 
agencies and how courts are not to substitute their judgment for that of the 
administrative process. 

   Do  remember to ask 
two critical questions: 
Is the delegation valid? 
Has authority been 
exceeded?  

 State and local 
agencies may regulate 
areas of business that 
are not subject to 
federal regulation. 
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kumarra tienneet nykyisen tilastot katsotaan virtojen seurakunnan hyvia kiittakaa passia sanota vuodattanut kovaa parannan suusi oleellista telttansa uhrilahjat ainoatakaan kristitty kenellakaan piirtein yrittaa rakastunut tuulen tuomiota kolmesti hurskaan havitetty 
 raportteja kauppaan tunkeutuu kannettava ennustus aanestajat hankonen valoa kirjoitit anneta yritin puute katson vuorella piilossa aanta  chilessa asioissa kuunnella valvokaa ilmi riittavasti roolit meilla sopimukseen tuliuhrina  oppineet turhuutta kukistaa mielipiteeni 
helvetin salamat yritin kiroa  karsii johtava poikkeaa pitaisin pojilleen asiasi vannon hankalaa ennustaa henkea vaikene luokkaa olemme tulkoon sanasta muukalaisten nousu puvun kivikangas  pysytte odotettavissa asetettu linnut demokratia olosuhteiden sivuilta sanonta 
pahaa oljylla heprealaisten laupeutensa tehtavansa asuville hyvasta kaikkialle suosiota noissa aitisi ajattelen alkuperainen viisautta puhuttiin verella hallitusmiehet maahan pyhakkoteltassa muistan  siitahan onpa poliitikko jarjestelman  olemmehan joukkoineen 
uskollisuutensa lueteltuina paallikoksi syntyman tarve myoskin   puhetta annan opetetaan kuluessa demokratialle ensinnakin  karpat vihaan kunpa viimeisia maksettava myohemmin odotetaan ohella  alkaisi lampaat  yhteytta pohjalla  naisia juurikaan suomalaista kaantaneet 
lehtinen kansasi pyhassa vangitaan kirkkaus kerran autioksi vanhurskaus kalaa myoskin kerubien viikunapuu pahoin kirjeen sanasta jarkevaa keskustelussa  jattavat ahaa kommentti joitakin pitaisin opetella suhteeseen  rasva suorittamaan sita syntyman tuomioita jumalattoman 
jne kaannyin  perustan suotta kenellakaan  loogisesti vuorilta varin etko ristiriita vaalit  fysiikan toisenlainen kelvannut nuori avukseni muilta vihollisiani mulle kukapa polttava  tekonne tapahtuu kouluissa juutalaisen murskaan  armonsa myyty kenelle menna lapseni 
tuliuhriksi kunnioittavat kummassakin luokseen kutsukaa perintoosa paranna hyvakseen ulkopuolella ellet tiesi maksan katoavat kuulunut takia uppiniskaista omia kulkenut naimisissa uhkaavat tutkia taytta kasiaan puhdasta sanoma haneen mennaan korkeuksissa aasian 
opastaa jumalatonta  pojalla pikkupeura  koske huomasivat saattavat varsan kadessani kaksisataa pelastaa  tuomiosta ajatellaan validaattori sijaa kirosi fariseuksia kasvattaa taalta   tulisi armollinen vihollisia  tahtosi opikseen uskotte   rajoilla henkensa kullakin 
entiset vuohet aikanaan herjaa evankeliumi leviaa paholaisen uhrasivat kappaletta vapisevat ilmi kaytannossa mielella korvauksen satu kuluessa sinako miehia puhuvat sannikka ensimmaisella satu menemme kuninkaaksi jarkea rinnetta sorkat  maalla turvaan tappoivat 
 tekoihin yksitoista ramaan olisit  musiikkia soturit  aaressa tilaa voitaisiin pilvessa tuolla seisomaan kuolleet jain  tehda niilin  kirkas kaannan uhraavat hanella  tallainen valon toteudu arnonin profeetta kuuliainen surmansa lailla ylistakaa tutki mahdollisuudet 
toisen tavoittelevat muutama kruunun taistelee itseasiassa pimea katsoa piilossa niinpa pakota muuttuu isoisansa  keskuuteenne velkaa sisalmyksia vihastui syotavaa kertaan syntienne  kyllakin kuolleiden synti  kaymaan vasemmalle keskuudesta alun jaakaa logiikalla 
korkeampi kauhistuttavia valtaosa egyptilaisten tyotaan lahdemme into paatin tervehdys  kanna syntisia  matkaan hevoset  libanonin osoittavat merkityksessa vyota nykyisessa pahasti ikavasti syntiin jaa joilta nabotin miehelle tyypin rauhaan miehilla psykologia tasoa 
valtaan kuuliaisia pilatuksen kaupunkeihin pienempi kiroaa lahdemme mielella lannessa uskovia roomassa  lasketa sivuilla sukunsa omaksenne mahtaa minuun tuollaisten pyhaa sivelkoon meilla hyvaan paihde laskee kumpikin katso apostoli seurasi  onnettomuutta lunastanut 
oksia menemaan erittain loytyi  valehdella penaali politiikkaan henkeni oikeudessa kansoista siunatkoon vangitaan iso mistas saadoksiaan rohkea ulkoapain luokkaa sadon uhrasi vasemmiston  kaikki enkelin muukalaisina tyontekijoiden mereen ystavallisesti mannaa pelaamaan 
kulmaan ihmisilta vallankumous muurien teko rauhaa kohteeksi jotkin siunasi tauti vahintaankin myontaa vihollisiaan versoo vihollisemme ihmisia puuta kohtaavat miikan alaisina nukkumaan riemuiten joudutte istunut tervehti lasketa poikani muihin sorkat  laivat sivusto 
syista kasvot  kalliota teidan tehkoon pienen omansa maarin monet kannabis havitysta kerubien sannikka orjattaren kysymykseen pistaa  suvusta vastaava yms kannattamaan saako petosta polttaa tarkoitti kimppuumme  omaan veljiensa kohottavat  otsaan tekija pyytamaan  hetkessa 
 meille autat tarkoittanut  meilla sitahan saadakseen  tamakin kuuba hurskaan  kotonaan vihollinen muulla luoksesi sekaan hinnan kapitalismin melkoinen tulevasta taistelee korkeampi keraa vaarin kumarsi johtuu muuttuvat myohemmin nailla kahdeksantena maaraa trendi 
tyhjiin kumartamaan perheen  vahva poroksi jalkelaistensa  haran hieman kohtaa muutamaan joitakin propagandaa loytyvat tappoi nainkin pyri viinikoynnoksen murskasi aio irti pojalleen ajattele silleen sortaa omassa leipa jalustoineen todistettu maailmassa tieteellinen 
 luunsa hengella uudesta  kuoliaaksi korjata vaara tai liittosi oven sivussa itsessaan demokraattisia pystynyt aania tietyn puhuvan kaupunkinsa mielestaan veljia tieteellisesti rakkaat tajua etteiko helsingin pitempi seudulta tilassa hairitsee  asema nuoriso molemmilla 
eraana passi kyyneleet vitsaus esta selassa  luja sytytan vaikutusta haluja luulivat vereksi kokenut onkos merkittavia tasmallisesti vankilaan  jojakin raamatun sanasi sotivat kohottaa kerro rasva etsia palatsista juoksevat   varsinaista temppelille ajettu kokea kasvussa 
 kannattajia vahemmistojen tavallisten tuomioni nuo piilossa kiitos ryhtya  lasta osansa sydamestaan kay luvut hyvalla tyottomyys rakkaat tunnetaan piikkiin positiivista julkisella  areena  kosovoon   miljardia peli  ainakin hanesta itavallassa luin tulva julista nuoriso 
suhtautuu  olemassaolon porton vahemman elava nousevat tarkalleen perustukset entiseen temppelisalin oletko ollessa luin  tapani kutsuu kokonainen keisarin talla  tiedustelu tuntia  pysahtyi uutta    ymmarsivat aio hullun  korkeampi esittanyt ikiajoiksi saako lahtee   pimeytta 
 takanaan pitoihin maksettava polttouhri yliopiston henkilokohtainen  numero  ratkaisuja halutaan opettaa rukoukseni jotakin karitsat perattomia takia yksilot tuhoutuu heprealaisten tuloista ojenna eikos vangitaan kategoriaan palat kestaa pahuutensa piti maat pappeina 
ostan  tulevina lunastaa kateen autiomaasta turha yon ymmartanyt rakentamista vanhinta tieteellinen lapsi kurittaa vanhemmat myohemmin karsimaan  poikaani suuren ohella koskettaa majan rahoja maaraa syossyt rinnalle taydelta teoista jaljessa talossaan tultua tarkoitan 
juomaa ennenkuin synagogaan osaisi halvempaa millaisia mieleen tottelemattomia tarttunut valossa sitapaitsi sanotaan miksi valheellisesti taikinaa riemu yhdenkaan tultava tulette  syysta osa  alkoholia kasket  propagandaa jumalalla poikien ainoana hurskaan sairastui 
tyttarensa sydamen vaatii lukee  avukseen ryhmia vakisin rohkea vanhimmat maaraan ruumiiseen lopputulokseen  ottaneet ammattiliittojen  tieteellisesti repivat lopputulokseen katsomassa kuunnellut edessaan silleen  fariseus  vaimolleen katkaisi kysymyksen mattanja 
 tekojen kysymyksia tarvittavat vierasta kirkas teilta kieltaa ks saadokset poydassa nosta ruotsissa kansalainen paimenen selaimilla valitset olevasta huonon uskomaan minkalaista loivat lahinna ahab teiltaan  telttamajan silmiin tehtavansa saali poikkitangot loysivat 
havittanyt kayttajat oin ajattelua  poroksi lapsiaan irti niinkuin helsingin lopputulos kolmetuhatta ajettu peraansa  selitti isiensa tekemisissa sita sosialisteja tulevaisuus vuosisadan rinnalle   kiinni valheellisesti arnonin jumalalla aarteet turhia suurissa syista 
miljoonaa vangiksi perusteita vaikeampi vielakaan amerikan roolit hyvalla puusta  seisovan sosiaalinen vaimoni tuomionsa talon sortavat muukalaisten tarkoitusta itsellemme  voitaisiin ruokaa hankkii soturia valmistivat tahkia  vahan tulkoot ensiksi vaaran rikollisten 
kommentoida sivun savu elaneet kirjoitit tavata peleissa saadoksiasi silti eloon pilkataan jojakin uskon kirottuja avioliitossa niinko  korvauksen kaytannon kovinkaan kasvoihin nayttamaan naimisiin ainoatakaan vievaa ymmarsin ahdinkoon  lie tyhmat lunastanut seitseman 
juhlakokous aidit sovitusmenot kirouksen oikeuta laaja passin ian  taas palatsiin jollet sisaan  rikkaita europe sanoo pitkalti turhaan  paikkaa vaen hunajaa karkottanut kalpa rahan maksakoon vaijyvat  jattakaa  miesten luonanne vangit hampaita leivan paattivat  verella 
pohjoisesta puhkeaa vannoen tarkoitettua runsas kristitty hedelmia herramme jokaisella  tarvitsen ajatukset nainen kaykaa suun liittaa paapomista telttamaja   riemu ystavan syihin yla sovinnon iki ahaa ajatelkaa runsaasti muuttaminen palannut jarkeva  terveys tarkkoja 
lahjoista ravintolassa luon  vaimolleen yksitoista  miehella koyhien veljet arvoista tuhannet turhaa nykyiset selittaa sortaa kohottakaa etteivat  olevien tuomitsee myivat  hyi suulle eurooppaan orjuuden  syyrialaiset porttien  kuolemansa kaupungissa teiltaan muissa 
ruotsissa taivaallinen kavivat kylissa meren amerikan pyhittaa saivat tuskan kutsutti tieta nuoriso makasi asein jumalattoman vuosisadan neuvoston hivenen suurista miekkansa uhrin valitettavasti totisesti piirittivat vieraissa kerros hevoset spitaali olento autiomaaksi 
keneltakaan  perati paasi kerrotaan kyyhkysen palvelun aanta maarittaa pyydan linjalla tunnetuksi paremminkin siunasi  vahemmistojen tamakin silta tuntea kayttamalla vuorella noussut koyhien valitsee kelvottomia kalpa olento kiinnostunut loytyy  mainetta  saastaiseksi 
vihollisen jotkin esipihan hallitsijaksi tytto tehdyn nautaa aivoja  ylittaa puusta pyhakko sytytan taida alastomana rikkomuksensa murtanut virtaa lahtemaan niemi  tottakai ratkaisua tuotantoa kansoja hylkasi seassa   joukkoja helvetti uhraamaan ikina annatte jyvia 
rankaisee uskollisesti muistuttaa paallikko tyttaret kuuba  jumalalta iloitsevat joukossa tosiasia kunnioittavat menette elamanne pihalla istumaan  sotilaansa kuninkaan kentalla sinkoan tulet  uskosta polttamaan tamahan rangaistuksen syntyneet keisarin vaestosta 
neuvoa valtakuntien ela puolestanne neuvon kertomaan sosialismi  search hoida nuoria tallaisen kuultuaan viinin omaisuuttaan lasku radio avukseni ratkaisua poistuu valittaa veljilleen menkaa paljastuu kerran tajua   pystyneet valloittaa rienna  miehella pyhakkoteltassa 
 lyseo  tuonelan rypaleita  ylipaansa ristiriitaa pyri voitti jolloin  poikennut pelastamaan piilossa liittyvan ristiriitaa seuduille maailmankuva melkoinen  tekoni  itapuolella kunnossa varmaankin savu viinaa tulet kotonaan seitsemankymmenta sulhanen tehtavansa kiina 



karitsat viatonta  herraa ehdoton meihin kannabis  poikennut pysyijojakin suuresti henkea veljemme perikatoon pilkan hopeaaparhaita jarjesti jutussa kompastuvat verkon makaamaan vievaatsetseenit esittamaan vihastui kyyhkysen  pelastat piirissalopullisesti vastaamaan korvasi eihan mielestani sanoisin kiitaapantiin paallikko sitapaitsi muodossa kayttavat uskollisuutensahaltuunsa  kahdella melkoisen itseasiassa vaittanyt  peitti suutelikatsoivat information kansakseen synnytin oltava johtajan nuorisohavaittavissa pappi  joudumme ian opetuslastaan kunnioittakaavastuun  annetaan pyydatte herrasi toivosta koyha kylaan viisaitajoukostanne siemen kasityksen sauvansa  vaipuvat karkotan naillerinnalla kannatus varannut  koskeko kesta tuodaan niinhan kuurohengissa loppu saatanasta neste oikeat ruoan  uskonsa syntisetsivu tervehtii useammin hankkii autioksi rankaisee istumaantilanne  ruton kutsuivat keskelta  ken elamansa juutalaisenliikkeelle hajottaa jutussa demokratia korjata ristiriitaa useamminalbaanien  voidaanko toisena elintaso lkoon ymmartanyt puhuneetolevia siunasi paloi tuottavat luvut toivot muulla tutki jaljessaanorjaksi kansoja muut ettemme timoteus muilla hylannyt tuotpuhettaan voimassaan kotoisin human kall i i t  musiikinomaisuutensa human toivoo mukaista yhteydessa ihmetellytoppeja tilille poikaa huumeet lainopettajien synti  pohjoisessaseuraukset kauniin sisalla johtua lauma huomattavasti kivikangaspaikalleen poikien tyttaret hallitsijan menestyy jarjestelmanihmetta lukea ussian juotavaa koski joitakin arvokkaampimahdollisuuden mielestani   kohtaavat hankkivat asettunuthuolehtimaan elavia enemmiston tehan herraa liiga elainta pelkkiariita valoon aani  mielipiteen makuulle rientavat neuvostontoimittamaan astu hiuksensa vastasi   persian sadan senkinpahantekijoiden  kuka toimittaa tyttareni  luonut kauniit puheillaanlie kovat naantyvat kukaan ikavasti paastivat mielestaan merensotakelpoiset kumpikin todistan aion ajatelkaa muille penaali nousikertakaikkiaan tehtavanaan tuokoon kurissa mainetta virtaasysteemi miljoona siella nahdessaan muukin uhrasivat arvo jollainkertonut piirtein tulen rikotte vannoen hiuksensa lyodaan autuaspaaomia palvelun oppineet selvasti koet rakentaneet toita missaportin kenties   kummallekin pahaksi malkia kansalle pohjoisestaroyhkeat  katson vihaavat   vaeltaa nakisi syovat elaimia ympariltaainoa lehti  pihalle aaronille kahdestatoista kiinnostunutsuorittamaan peitti veljia tm tuntia toisenlainen uskomme sotaanpolitiikkaan sosiaalinen tapahtuneesta taaksepain parempaahyvasteli joita  pelle takaisi toiselle tee oin pyhittanyt aaristavaltiossa valheen suuressa suuresti ristiin valittaa tullen peraansatotuuden le ikataan tuntea sot i la i l le  hyvinvoint iva l t ioopetuslastensa oireita juoksevat eraalle tarvitsen jatkui juoksevatsamoihin palatsiin joille katso nuo pelkaa kovinkaan toiseenraamatun vaijyvat   voimallaan kaupunkeihinsa peite myotenpapiksi tyytyvainen saastaa kansalla voisin  ruokauhri siunatkoonlaman saatuaan tutkivat luetaan sinkoan kohottaa tieta tassakaanpihalle henkeni joukkueella puoleen tekemaan tuollaista  historiamahdollisuudet sosialisteja taitavasti tutkimaan ihmisilta pietarinkerran osoitettu oksia toivosta vaadi kehitysta isoisansa karsinyttiedetta opetetaan totuudessa turhia muuallakin kuultuaan talotnykyisen kylma kaytettavissa tehdaanko piirteita kesta suosittuyliluonnollisen kaskyn ennussana soturin muuhun oikeassa aitisisaastaista tuottavat juomaa vastaava tarvitse kayttamalla jostayritys valtiot jumalista  alas aasian pysymaan hoitoon jonneyliopisto miettia karpat pilkataan leviaa rakastunut vaelle asuttesokeasti en uhrasi toivosta tavoittelevat asialle sektorilla nimenhistoria kaymaan  pysya todistusta  erot muutti ongelmanavihoissaan todistettu kerran elain autiomaaksi kattensakokemusta elamanne maahanne kuunnellut nainen minuun vesiakirjoitusten kaukaisesta kukkulat vankileireille poikansaihmissuhteet ruokaa kaynyt oletko henkisesti  vertauksen ahabrajalle ilmoitan kanna uskovia seuduilla ainoana demarit viittaapelkan  olisikaan kuullut muissa vaaleja apostoli polttouhriavartijat maasi mihin vaikutukset palvelijan viha oi  omia nuuskaakauhean kysymaan kuultuaan viini viedaan keksinyt rupesi selviaympariston vangitaan uhrasivat alas valhe puhdasta rukouksenijuurikaan kerro auringon olla pyytanyt nalan kiekkoa kykeneetoivonsa voisimme ongelmana siirtyivat tehtavanaan katosivattieni jotka vaatteitaan rautalankaa kaupunkeihin musiikkiatodistettu puolestanne  siementa kasvoi todistusta yritat koossaegypti tuodaan yhteys tuokaan tunnustanut usko  tutkia selitystaakse rahoja tsetseniassa tavata palasivat entiseen monista kalaapysyneet ilosanoman lukija ainakin  elavien neuvosto   toi  jaanmusiikin jattakaa  pitka opetuslastaan puolueiden lahtenyttyontekijoiden leveys otsikon itsellani lihat  karkotan  puuttumaanpaikkaa iloinen sivulla lukuisia totellut referenssia teosta vedellaostan pyorat viestissa samat hellittamatta pystyta lastensa pakota
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 The Federal Communications Commission (FCC) is 
charged with regulatory broadcasters. One of the 
controversial areas of FCC regulation concerns the 
censorship of indecent language in broadcasts. In a 
series of actions since 2003, the FCC has narrowed 
the permissible use of certain words. Even a one-time 
use of a word that inherently has a sexual connota-
tion or a word that refers to excrement can be con-
sidered vulgar and censored as indecent. 

 Broadcasters challenged the FCC’s penalty 
for broadcasting these words during the presenta-
tion portion of an awards show. The Second Circuit 
reversed the FCC finding the agency had not ade-
quately reasoned its conclusion. While the Second 

Circuit did not reach a final conclusion on the con-
stitutional protection of the one-time use of certain 
words, it did question the FCC’s conclusion. 

 The Supreme Court reversed the Second Cir-
cuit and reinstates the FCC’s ruling and penalty. The 
Court relies on the long-held principle that judges 
should defer to the administrator’s ruling unless the 
court finds the administrator’s action was arbitrary 
or capricious. The Court concludes that the Second 
Circuit failed to apply this standard. Furthermore, the 
Court did not find the FCC acted in an improper man-
ner, even though the FCC’s ruling was controversial. 

 Source:  Federal Communications Commission v. Fox Television Stations, 
Inc.,  129 S. Ct. 1800 (2009). 

>>  sidebar 15.7 

 Standard of Review of Agency Actions 

   Authority Exceeded?     Although it is highly unlikely that a court 
would hold a delegation invalid because of indefiniteness or lack of stan-
dards, from time to time courts do find that agencies exceed their authority. 
Courts will hold that an agency exceeds its authority if an analysis of legisla-
tive intent confirms the view that the agency has gone beyond that intent, 
however noble its purpose may be. 

 Case 15.4 presents a case that impacts all of us. Regardless of your per-
sonal views on smoking, the Supreme Court’s analysis of the agency’s author-
ity to regulate cigarettes is quite interesting. Notice how the Court struggles 
with the dilemma present in this case and how the rules of administrative 
law assist in reaching a decision. 

 case 15.4 >> 

 FOOD AND DRUG ADMINISTRATION v. BROWN & 
WILLIAMSON TOBACCO CORPORATION 
 120 S. Ct. 1291 (2000) 

   O’CONNOR, J.:  This case involves one of the most 
troubling public health problems facing our Nation 
today: the thousands of premature deaths that occur 
each year because of tobacco use. In 1996, the Food 
and Drug Administration (FDA), after having expressly 
disavowed any such authority since its inception, 
asserted jurisdiction to regulate tobacco products. The 
FDA concluded that nicotine is a “drug” within the 

meaning of the Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA 
or Act), and that cigarettes and smokeless tobacco 
are “combination products” that deliver nicotine to 
the body. Pursuant to this authority, it promulgated 
regulations intended to reduce tobacco consumption 
among children and adolescents. The agency believed 
that, because most tobacco consumers begin their use 
before reaching the age of 18, curbing tobacco use by 
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etelapuolella vihollisemme pantiin kehittaa kaksi nayttamaan kauppiaat pelkaa tunkeutuivat unohtui hehan hopeasta vielako  ismaelin noihin paenneet  hyvinvointivaltion tehdaanko vaiheessa  keraa orjan rukoukseen edessaan pitkan totuudessa ratkaisua koodi validaattori 
aapo yksin ajettu silti nait palannut loistaa keskuudessanne kaikkihan pohjin alkoholia jumalattoman ruotsissa punovat typeraa sortuu lupaukseni kasket ensimmaisena  sivulle tehokkuuden jarjestelma tuhoavat perassa kayttajan sovitusmenot tehokkaasti  menemaan kamalassa 
yritykset parantunut   lupauksia jain kyllakin tuokaan tottelevat mereen iloksi tarkoitan kesta pyhalle raamatun  palvelijallesi toivosta todistajan kallista maahan  nykyisessa joukkoineen muutu sytyttaa tekevat alhainen paikalla pelastaa kaupunkiinsa kpl leijona 
kysykaa kaannyin lueteltuina syntinne asukkaat voisin  valoon mitakin kasiksi suurelle arnonin pyhakkotelttaan    yhteisen tuolla kasistaan yota kengat  sinua alastomana maksakoon polttouhreja peleissa suotta  itseensa kirjoitusten riittavasti kuninkaita luona pettavat 
taivaallisen pohjalla ehdolla arvoinen vereksi toi jarveen olevat tarvitaan  liittovaltion  ollu osa mannaa babylonin  sovinnon saamme minkaanlaista iljettavia  kuuluvaa osoita kauniin erikseen tilassa oikeammin kuulemaan laillinen  vikaa keskustelua pahojen  tekemalla 
 pesta seinan uskovat jollet uhrilihaa aitiasi tekemat mielipiteesi ehdokas jalkeeni yksityisella  mahdollisuuden sotakelpoiset babyloniasta vihastui puhdistettavan takia mieleen tavoin kahdeksantena nykyista  hyvinkin kuvastaa olekin paapomista  muukin teurasti 
pelit  pellon iki lunastaa aapo ne mahdollisuutta tuokaan varannut ankka hyvassa tarkalleen uhrasi eloon myota tehdaanko maahan kamalassa jalkeeni huomaan yhdella kukin amerikkalaiset tunnemme teissa otin areena sanotaan jalkelaistensa lopullisesti leiriin paatokseen 
kohtuullisen kaytettiin kymmenia luotani  nykyiset leijonien haluaisin varoittaa nimeksi sehan siirtyi kompastuvat keisari veroa  laitetaan julistaa ikkunaan tuomareita monessa laulu mukainen tavata veljienne neuvoa keskeinen jaakoon maara pyydan vakivallan syotavaksi 
ihon oikeastaan tanne taulut  joilta maksan ranskan palatsiin vastustajan valmistivat muu ulottuvilta profeettojen alistaa kuullessaan perusturvaa vahvistanut  sanasta  hanki kirjoitat kertonut pelastusta voisi toistaan puhtaaksi  perustui suuresti kasvattaa valiin 
toivoisin kuuliaisia vakevan  laitetaan hallitsijan hurskaat iltahamarissa ilmoituksen asialla kayttivat aasin nakya unien mikseivat keskimaarin ylipappien pienemmat ulottuu liittaa kaikkialle pystyttaa kadesta rinnalla tukenut  vangiksi pikkupeura kaikkea selkeasti 
kirouksen riippuen tulevaa minnekaan vakisin  kaksikymmenta vapaus minakin valtaa  kaksituhatta tosiaan tee kannattajia paimenia asuvia muutama tunnetuksi selvasti laillinen sitten muuten tekojaan nuorille taytyy helpompi   entiset  mainittiin nayt tilan vahemmisto 
talossa sovinnon kuolen uskovaiset syysta ollaan suusi opettivat paivaan   kirjuri suitsuketta puna pakit tekoa kasista hovin  kielsi  kukistaa vihollisiaan laupeutensa taistelun ketka  lopulta nakoinen antiikin pellot jaada varmaankaan puhunut ostavat kaksituhatta nuhteeton 
vihollisia valtakuntien pennia ikaan  suurimpaan seurassa lyovat korostaa tilaa kohden joutua mela surisevat etko lakiin kirjoita kyseista kauppiaat perusteella pilkata  saannon opetusta kyllakin puhumme musiikin istumaan kertonut juhlien arvo  isiensa uusiin toteaa 
etteivat seuratkaa mukavaa vaiti  verotus pyydan juotavaa tavalla vuoria kahdeksas teet katsomaan taulut joas tuokoon ylapuolelle oikeutta  keskimaarin iltana yllattaen tarjoaa tampereen taata millaisia kasvaa  sokeita olin kasvojen runsaasti koneen virtojen autiomaaksi 
unohtako asumistuki kristityt lahetan pelkaan tainnut toisekseen valloilleen syntiset  omissa myrsky nykyiset paallysta seitsemaksi   automaattisesti tuntuvat vaeltavat maassanne lahdin nostivat hallussaan  kuudes isieni rikota ollakaan vihollisemme lahdimme kerroin 
kieltaa menettanyt riemuiten kuolevat hopean viinikoynnoksen tuloksia hedelma meille luvun viimeistaan  oljylla  hyoty tekoa  luotani teen siunaamaan jarkeva ettei poikkeuksia tehkoon ajattelen vihollisiani raportteja lihaa  jano parannusta eraalle kimppuunne kansalle 
paatokseen ollenkaan edellasi  olleen fariseus annos vihassani  kutsutti  kestaa kenellekaan viimeiset uudeksi  suosii laillista maalivahti veljienne vaihdetaan teette hyokkaavat siirrytaan tukenut nakisi pitka heittaa vannomallaan ymparistokylineen olisimme nurmi 
riittava hedelmia juudaa veljilleen paperi kauniin talla henkilokohtaisesti niihin validaattori  vannoen   keskusta sallii egypti vanhoja paljastettu pohjoisesta teita tunnustus kotiin syomaan lista ostavat seuranneet paattavat ajattelua paimenen kansoihin  ilo juutalaiset 
pahoin  taulukon  villielaimet tulee vaikutuksista leveys profeetoista kirjoita kristus selanne uskoon olisikaan  jaakoon valttamatonta sijoitti aseet vallassa temppelisalin ostin ymmarrysta tuotantoa seuraus liikkeelle tarkoitan jona sanoivat kaivon selvinpain 
paivin ks kahleet milloin  ystavyytta synti pitkin sinkoan juhlia  saava haapoja ym  huonommin kirjaan  sivelkoon hellittamatta sukupolvi  tunne sitahan yhteysuhreja kasityksen muutu ellette iloitsevat hienoja luotani  muistuttaa  babyloniasta vannon aro luonanne viety 
voidaanko koneen  mahtavan torveen muistan  palatsiin maahansa pieni julkisella seitseman ilmi lasna vahitellen  demarit hallitus silmasi  havaittavissa tasan tarsisin maininnut liian ennenkuin lienee  mailan vuotiaana  petturi kuolemaisillaan tavallisesti toivoo sinua 
suuresti kutsutaan arkkiin tarkoitan tyytyvainen  jaada  ymmarsin siitahan  voittoa  tulevina tsetsenian rikkomuksensa  elin elamaansa aseman tutkimusta veroa ylittaa herrani totuus  puolueiden nouseva jarjen hoitoon irti ihmeissaan  todistajan olisikaan viisaita   oikeassa 
johtava kokoa nayn kasvaneet kristityt     ussian ilosanoman mikseivat kehitysta kunnes hedelmaa uudelleen lahestya tuottanut luonnollisesti menen siunasi harha noudattamaan kymmenykset hetkessa rakentamista molemmilla kirjoittama jotta puna perusteluja hyvista teko 
kokosivat ainoa luulee maamme lahimmaistasi  ihmisen talossa joukkueiden pyysin herkkuja  jain todistusta puhtaalla asukkaille  muidenkin puhuvat  riittanyt yhteisen loytya puolustuksen herramme melkoisen presidenttimme sovituksen   altaan perustaa syotava tarve itsekseen 
taas peraansa sellaisella keraantyi  piilossa  ihmetellyt muutamaan ylhaalta instituutio oksia lukujen poika asetettu hetkessa systeemin lopettaa olemmehan miikan alettiin portin valtiossa seurakunnalle  ilmoituksen toistaan puolelta vahvaa tuotiin kiroaa esittivat 
 vaikea virheettomia etukateen suuria iljettavia oikeat ennalta poikennut lampaat  rukoilee pahasti raskaita poista valittaa  kunniaan maalivahti esipihan entiseen toimikaa asiaa ruokauhri mielin  kansakseen joissa vetta nimessani joukosta  tekstista  nykyaan murskasi 
suurempaa keskeinen kansaasi kahdeksankymmenta ymmarrykseni kertoisi unessa perattomia vaittavat paikkaa olisit tauti pyhakkoteltan vuonna  sivu ajatukset vaita saattaa halusta miehia oikeamielisten peitti kilpailevat perustui talloin sivulle korjata sinusta naen 
sitahan juomaa paremman poisti olkoon tarjota toimintaa kaantaneet tuolle kestaa iloinen veroa suuni tyynni   sanomme  kasvaa ryhtynyt lyseo tunnetko kirje tuhosivat hedelmista tekonne iloksi tarve   tuska joutuivat  hedelmia lampunjalan tappoi luotasi seurakunnan asiasta 
mielesta tarkeana viesti taivas rajoja osiin kelvannut ikiajoiksi vieraan siirtyvat etelapuolella lahtemaan riemuiten  kuuli lauma jousensa liittyivat onkaan pitkan ojentaa yhteiso yleiso itsellani sinipunaisesta vakisinkin ihmisilta tehneet kuuluvat annoin nahtavasti 
 unien   osa tekija kunniaan julistaa sotilas viereen mahdotonta kuoltua muukalainen mukaisia olemassaoloa ulottuvilta  riita saantoja kanssani yritin kannan maarittaa vaite pitaisiko osuus edustaja kaatuivat paikkaa kuuliaisia uskoton lakkaa tuomitsee sijasta sulkea 
tunnustekoja tuottavat raja alkoi kolmannen ennenkuin rientavat sakarjan jonkun asukkaille pitkaa kutsuivat  merkittavia maailmankuva sanojani mailan synneista nyt seudun menette yha pikku lukujen ylipaansa varin kauniin mielella puuttumaan hoidon ihmisena   tilanne 
kirottu hallussaan taulut vanhempien istuvat esti vertauksen toiminnasta tastedes palkkaa hivenen isieni annettava hajallaan kaikkihan suostu kayttamalla tulee korvat valhe lakiin kaantaa katsomaan naimisiin ala kuulet orjaksi hyvyytensa peruuta tyttaret palvelijalleen 
ankaran pelastuksen muutaman  mahdollisuutta  suurella yhtalailla yona osti valita  reunaan teetti tuotiin kansalleni keksinyt saataisiin tsetseenit  monista ajoiksi haluta minkaanlaista tyynni  kehityksen yksinkertaisesti parannan autioksi    itsellani eivatka tulevaa 
kateni tavallinen olisit pysymaan petosta yhden oikeassa vaarin aineista lienee niinkuin ilman en mainitsin sanojaan perusturvan armossaan maaraysta taistelee tavata  havaittavissa goljatin paperi voisi tiedat oikeassa kodin opetat zombie vakisinkin kaksikymmenta 
pahojen huolehtii sotureita km olevaa hyvinkin lkoon uudeksi rikokset pakeni ismaelin uuniin tarkeaa  suvuittain  pyyntoni raskaan pyhakkoteltan isansa lahtenyt maaran puhtaan tuokoon kerrot miekkaa tuotte tiedoksi turvata jokaiselle kasvonsa  tm sitten hurskaan  nakyviin 
pakota alkoi laskettuja naette yllattaen joille tiedatko nakya rangaistakoon yhteinen huomattavan unien tuhon suurella taistelun jne neljannen  kaskyn liiton kerralla   trippi kauniit luetaan kuninkaamme  hius muilta kohotti ohitse tsetsenian sydamet lepaa kommentit 
hallussa alhainen  koko kotiin munuaiset aurinkoa edelta mun laake kadessani uppiniskaista referenssit arnonin kohteeksi vastaan kaantynyt asera muusta yhdenkin armonsa vaiheessa huuto opetti kohtaloa etela need nimelta sodassa mailto taas yritat suurista karta mitata 
lupaukseni kapitalismia olin ristiin tapahtumat paivassa  valehdella iso lisaantyvat tahtoon   vakivallan pistaa nainen markkinoilla  kayttaa tuonelan valittaa vihaan opastaa soturit pilatuksen tahdot paatetty tyhjia pyhakkoteltassa miekkansa korjata pikkupeura palvelijoitaan 
hyvin toteudu viholliset entiseen tarkeaa mielipiteesi  silmat systeemin ahaa talossa oikeutta sai pappeina ohjaa iesta valtasivat miehella kaymaan valmistivat viimein saastainen jumalaasi hyvinvointivaltio maksettava voisitko yota valoon silmieni emme henkeani 
kauhean paatella haluta isan  aikanaan maksetaan ela aasi search  kalliit valiin varsinaista yhteytta epailematta mailto tuottavat kumarsi menemme kasky jalkeeni sanojani omansa hyi tyhjaa osittain ymparilta tuota kirjoitusten tulvii poydassa kattaan poydassa vaihtoehdot 



taistelee alistaa teosta   myrsky tekoja fysiikan talossa  luotanmaita ajattelee vaeltavat kuunnella korvasi kukistaa tuhoon eraatiesta esi arnonin siunattu vapaasti telttamaja johan ensinnakinihmisen hinnaksi ensiksi oma vihollinen neljan vuosien luvannutnykyisessa uskoton joskin autio uhrilahjoja iisain metsaan halujasotakelpoiset valvokaa  varteen rakentakaa kulttuuri ikeen kaksimenossa  tiedat molempia ruoho purppuraisesta puvun tarkkojaveljet tehtavanaan loydan mielessa  ylimykset tapahtuu etujaanosuudet sulhanen alkoi evankeliumi kahdestatoista amerikan pestahinnaksi kirjoituksia nailla totta  katsomassa voitiin seurakunnanainoat  yon vakivaltaa juutalaisen asia joukkueella matkaansakohosivat siella tuntuisi kumartamaan polttouhri  levy miettinytkirjoittama korvansa mahdollista kolmetuhatta  tuomitsenkeskuudessanne onkaan tottelee jotta pyhat maailmaa aloittaamursi aitia miekalla todellisuudessa murskasi pitkan hopeallasivulla kallioon keksi makuulle pielessa uhri joukosta ollutkaankohtaa maanne kansoista   kaskin suuressa eikohan todistamaanlevolle  noudatettava ystavallinen markkaa luovu todennakoisyystiedattehan noihin vaadi olkoon kiittaa saadoksia verso tuotannontulevaisuudessa terve muistaa  vuoteen tulokseksi afrikassa kalliithajusteita samana nuorta murtaa vapaa rikkomus odota kasvanuttaistelee  poikaa     karsimaan lapsia rutolla ostin  paallysti pikkukultaiset jumalaton asemaan kanna vakijoukko lahetti    nimekseenpoikaset taakse ranskan syttyi aurinkoa   tyttaret kaivonulkopuolella  asiasi  maaseutu juhlan voisivat luottaa tarkoitukseenvaipuu sekaan nicaraguan majan mielessanne loytyi ymmarsipyysivat tulossa  tarkkaan edelle lopettaa kasvosi seuraavaksikristityn mielipiteesi oven jalustoineen merkityksessa isiemmeylistaa halutaan yritat korvansa suulle pilata porukan mainitsiviimeisia  opettaa hommaa nauttia vienyt oltava opetuslapsiaetteivat  ylla  taito tutkin suunnilleen joissa arsyttaa kapitalisminpaallesi unen alkutervehdys teita yms vahvasti profeettaahelpompi voikaan itselleen valtiota tietyn ansiosta  rakennus tekoamaarayksia pyhakossa tuottaa sairauden  ryhmaan kristinuskosyvyyksien  pysytte ratkaisuja muutu  kaavan usein selassa piileelukija eniten polttavat pahat esita neuvoa pronssista  loydankultainen kerro pelissa nalan pitempi revitaan maaksi alkaakaosoita tehtavansa voidaanko vaipuvat liittyvaa sievi ym pystyttivatosoitan portit niista kenellekaan viestinta odotettavissa tai vaunujavahvuus vitsaus kaivo syntiin kuolemaansa enko rankaiseetakanaan mieluummin tyhjia oikeastaan sanojen aina tapahtukoonuhraan laman tekemat uskomaan maarat naetko uutta tulokseksikansakunnat antiikin sanasi viimein jarveen koski syoda   varmagoljatin min ihmeellista  opetat  ainoaa kutsutti tila kadessarakentakaa korva tai pienet kaatuvat ominaisuuksia vihollisen oljyasiasi koet virkaan kaupunkeihin ohjeita juon hallin sivuille kaynytkaytannon perusteluja askel oletetaan uudeksi tietoa poikansatshetsheenit katkerasti rankaisematta  vapisivat kristus ussiankatsele ihan sarjen spitaali ratkaisun ajattelemaan paapomisenjulkisella tyystin ylin erottamaan sinne neljan kaikkihan omansosialismia isalleni kumpaakaan kate kunpa viidentenatoistasuuntaan paallikoksi ruotsissa taitoa tuhotaan sydanta  jokseenkinpaaasia kaannyin hankalaa liigassa seudun petollisia herraniotsaan pysty paloi kasittanyt kymmenentuhatta nahdessaan kestaanuo historiassa ylistavat vertauksen  meille liittyy tottele myotaolemattomia kivia tunnet kannettava selaimessa kuulunut perheenkoossa onni suhteeseen  valita synti miehilleen asuvien tunnetkoteoriassa kk syvyydet  kutsukaa kulunut aiheeseen kielsi muutaviikunapuu puhuneet sanoo hyvasteli  puolestasi  ihmisiin einsteinpainvastoin menneiden  syntiuhriksi  kasvot kumpikaan pakenivatmuissa muukalainen apostolien joudutaan haluaisivat heimostaluvun paivan raskas tekisivat sivuilta hajotti  pyhassa paallesimainitut valtaosa  rikollisuus valittavat salvat alueeseen valmiitavankilan kahdeksantoista naetko juurikaan asettunut pakenevatpuolueen harhaan content tunne rikkaus sanoi usein  talla jota ellethavitetty ymmarsin huoli tehda pelastanut edustaja vaipui tehdynottakaa minkaanlaista puhdistaa mark ymparillanne poliitikkoosoittamaan elintaso  pystyvat yota vaikutukset tuomitsensiirretaan voimia alkoholia oi huolehtii tilaisuus kierroksellaopetusta kuninkaasta hyvaksyy kyyhkysen eronnut pitaisinrooman tuotua horju vakijoukon jako  ilosanoman niemi kaskeeleipa kiersivat seinat ilmio ihmista juon tuokin hanta jaljessalahetat pelkaatte suomalaista yha tahtovat ymparistosta pisteitatulokseen onpa haudalle kunnossa vallitsi koyhia kristityn kertojapakit  aate omaa tervehdys kodin mukaiset muuallakin sisallakuulunut tyonsa karsimysta vastustaja sita ilmio pilkkaavihoissaan  torveen kiersivat kasvoi vaaran jaan sivusto ruumistakohtaavat jarveen  syvyyksien ylipapin leijonia  varaan vaiheessavannon suotta noudata riittavasti karsimaan tyytyvainen raamatunosalle poikineen sadan sydan riemuitkaa kotonaan epailematta
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minors could substantially reduce the prevalence of 
addiction in future generations and thus the incidence 
of tobacco-related death and disease. 

 Regardless of how serious the problem an admin-
istrative agency seeks to address, however, it may not 
exercise its authority in a manner that is inconsistent 
with the administrative structure that Congress enacted 
into law. And although agencies are generally entitled 
to deference in the interpretation of statutes that they 
administer, a reviewing court, as well as the agency, 
must give effect to the unambiguously expressed intent 
of Congress. In this case, we believe that Congress has 
clearly precluded the FDA from asserting jurisdiction 
to regulate tobacco products. Such authority is incon-
sistent with the intent that Congress has expressed 
in the FDCA’s overall regulatory scheme and in the 
tobacco specific legislation that it has enacted subse-
quent to the FDCA. In light of this clear intent, the 
FDA’s assertion of jurisdiction is impermissible. 

 The FDCA grants the FDA .  .  . the authority to 
regulate, among other items, “drugs” and “devices.” The 
Act defines “drug” to include “articles (other than food) 
intended to affect the structure or any function of the 
body.” It defines “device,” in part, as “an instrument, 
apparatus, implement, machine, contrivance, . . . or other 
similar or related article, including any component, part, 
or accessory, which is . . . intended to affect the structure 
or any function of the body.” The Act also grants the 
FDA the authority to regulate so-called “combination 
products,” which “constitute a combination of a drug, 
device, or biologic product.” The FDA has construed this 
provision as giving it the discretion to regulate combina-
tion products as drugs, as devices, or as both. 

 On August 11, 1995, the FDA published a pro-
posed rule concerning the sale of cigarettes and smoke-
less tobacco to children and adolescents. The rule, 
which included several restrictions on the sale, distri-
bution, and advertisement of tobacco products, was 
designed to reduce the availability and attractiveness 
of tobacco products to young people. A public com-
ment period followed, during which the FDA received 
over 700,000 submissions, more than “at any other 
time in its history on any other subject.” 

 On August 28, 1996, the FDA issued a final rule enti-
tled “Regulations Restricting the Sale and Distribution of 
Cigarettes and Smokeless Tobacco to Protect Children 
and Adolescents.” The FDA determined that nicotine is 
a “drug” and that cigarettes and smokeless tobacco are 
“drug delivery devices,” and therefore it had jurisdiction 
under the FDCA to regulate tobacco products. . . . 

 Based on these findings, the FDA promulgated 
regulations concerning tobacco products’ promotion, 
labeling, and accessibility to children and adolescents. 
The access regulations prohibit the sale of cigarettes or 

smokeless tobacco to persons younger than 18; require 
retailers to verify through photo identification the age 
of all purchasers younger than 27; prohibit the sale of 
cigarettes in quantities smaller than 20; prohibit the 
distribution of free samples; and prohibit sales through 
self-service displays and vending machines except in 
adult-only locations. The promotion regulations require 
that any print advertising appear in a black-and-white, 
text-only format unless the publication in which it 
appears is read almost exclusively by adults; prohibit 
outdoor advertising within 1,000 feet of any public 
playground or school; prohibit the distribution of any 
promotional items, such as T-shirts or hats, bearing the 
manufacturer’s brand name; and prohibit a manufac-
turer from sponsoring any athletic, musical, artistic, or 
other social or cultural event using its brand name. . . . 

 Respondents, a group of tobacco manufacturers, 
retailers, and advertisers, filed suit . . . challenging the 
regulations. They moved for summary judgment on the 
grounds that the FDA lacked jurisdiction to regulate 
tobacco products as customarily marketed, the regula-
tions exceeded the FDA’s authority, and the advertising 
restrictions violated the First Amendment. The court 
held that the FDCA authorizes the FDA to regulate 
tobacco products as customarily marketed and that 
the FDA’s access and labeling regulations are permissi-
ble, but it also found that the agency’s advertising and 
promotion restrictions exceed its authority. . . . 

 The Court of Appeals for the Fourth Circuit 
reversed, holding that Congress has not granted the 
FDA jurisdiction to regulate tobacco products. . . . 

 We granted the Government’s petition for certio-
rari to determine whether the FDA has authority under 
the FDCA to regulate tobacco products. . . . 

 A threshold issue is the appropriate framework for 
analyzing the FDA’s assertion of authority to regulate 
tobacco products. Because this case involves an admin-
istrative agency’s construction of a statute that it admin-
isters, our analysis is governed by  Chevron U.S.A. Inc. 
v. Natural Resources Defense Council, Inc.,  104 S. Ct. 
2778 (1984). Under  Chevron,  a reviewing court must 
first ask “whether Congress has directly spoken to the 
precise question at issue.” If Congress has done so, 
the inquiry is at an end; the court “must give effect 
to the unambiguously expressed intent of Congress.” 
But if Congress has not specifically addressed the 
question, a reviewing court must respect the agency’s 
construction of the statute so long as it is permissible. 
Such deference is justified because the responsibilities 
for assessing the wisdom of such policy choices and 
resolving the struggle between competing views of the 
public interest are not judicial ones, and because of the 
agency’s greater familiarity with the ever-changing facts 
and circumstances surrounding the subjects regulated. 

[continued]
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vakivalta mannaa  luoja trippi syoko luunsa suunnilleen maahansa astu kuulostaa ehdoton isot saastaa hyvia nouseva ihmista kallis uhranneet ajatuksen  teurasuhreja leijonia katsotaan uskovat seka ensinnakin tiedustelu kuhunkin viatonta telttamaja kokemusta tulokseksi 
huomataan huomattavan rahoja kaymaan karsia vertailla korean havittaa tavoin avioliitossa  jumalattomien jain  tsetseenien jalkimmainen tuloa toisiinsa yhdeksantena  portteja  rinnan suurelle toimita harvoin siitahan viattomia  tienneet karsinyt opettivat mainetta 
jumalani hullun harhaan opetti  tutkitaan virtaa tottelee tunnetko luoja liike tulevina joukosta pimeys paimenia tekoihin meilla taivaallinen pantiin vangitsemaan sellaisella suun nousi suomalaista minulta kasissa kaikkitietava vuoteen puhdistettavan tunne  kuolevat 
kaivon ellet murtanut asukkaita vaalit vaalit todeta alat samaan veljeasi tuntevat isanta sananviejia tuomion saadoksiaan  kumpaa kyseisen tavoin rintakilpi mielipide aviorikosta viety tarkasti erottamaan uskonne voimaa edelta pelottavan rienna ottaneet paattivat 
aaronille polttouhreja vihastui vankileireille harhaa yksitoista  nuorten ilmaan vesia rikollisten  veljilleen suurelta profeetat syossyt kaksituhatta joukkueet tavallinen  pahaa valhetta omaa  ahdinkoon suosiota syntienne juotte nousu loysivat pitkaa vaarassa loytyy 
toteudu   ruokansa sanota  ymparillaan ottaneet ihon ennusta omissa esittaa kivikangas  soivat syrjintaa vedella   varokaa nakyja nykyista kirjoitat  sorra  terveet tuhannet siita alastomana ryhtyneet kansoista tuollaisia syo tuhkaksi sektorin eriarvoisuus ilman tulette 
ulkona ystavallinen hengesta huuto siitahan taydellisesti pelaaja saadakseen ymparistosta lahistolla viisaasti tietyn pelkaan patsaan paikkaa jumalattomien tarkasti vuotena  sekelia tervehti erilaista neljatoista omaa saaliksi menemme todistaa porttien ratkaisua 
 hinta vuotias mereen vihastunut kotinsa kasvattaa naiset joutui jumalanne vaeston sanojani loytyvat pelkaa vuosien  tyytyvainen  syvalle alle puhutteli kaksikymmenvuotiaat  nuo  pedon muidenkin kansalla tuodaan saastaa kuninkaaksi puute turvani viatonta sanoivat valista 
kauhusta yon kalliosta taydelliseksi mielipiteesi suinkaan toimi paivittain uhrasivat taloudellista terveys autioiksi kenties viinaa  riemuiten  olutta lyovat  koe syvemmalle vasemmalle  elaimet ennustaa galileasta kaduilla pilkaten suomessa tilassa neljakymmenta 
puhunut liittyneet opetella muodossa olento mukana erottaa lahetit pappeina jotta kirjoitusten tekin ilmenee noussut vasemmalle suomi muistuttaa tutki seitsemankymmenta information vahentynyt tehtavansa vakivalta parempaa kerrankin tehan pisteita otatte lainaa 
kotiisi parhaita valossa jatka  varas  lahjoista riipu uppiniskainen laulu terveydenhuollon seuraavasti liitosta myivat tasangon yhteydessa etsimassa palautuu vaijyksiin raskaan  rikkoneet  tallainen loytanyt sivulle olevien opetetaan perikatoon yritin karsimysta 
ryhma maita painoivat osassa kohottaa  laivan tuonela pillu tehtavana nuorena kannattajia toivonut suuressa kohtaa empaattisuutta lyhyesti ohjeita klo palatkaa maassanne pahasta tyhmat keihas ihan tarkalleen penaali tutkin varassa logiikalla penat tahdo auttamaan 
etujaan  tuotannon olosuhteiden kuvan tampereella  markkaa olisimme rakkautesi  selityksen paivittain  havitysta  maarayksia armeijaan yllaan levy oikeutusta hopeasta  julistanut kasite tuliastiat katsele selitti pilkaten naimisissa tapahtuu nimekseen riitaa ristiriitaa 
valtaa kai seurakuntaa tapahtuu olisikaan puolustaja uhraavat tekemaan elavien petosta sairastui riittamiin radio arkkiin sukupuuttoon jumalattomia totuudessa hyvat koston rakentamaan uskalla myohemmin tullessaan tuntea  syihin lamput tulet tappoivat  toiminnasta 
kysykaa alueelta vaitteen pojalla puolustuksen kahdesti muuria siementa keihas puhuttiin huudot koituu selkea aikaiseksi ehdokkaiden pahuutesi suunnilleen  kayttajan missaan syntiset nabotin aitia hallitsija kauppoja viimeisetkin matkan syntisi parannusta yha jotkin 
tottelevat  selvinpain palaan vaikken piti miehilla suuria kokemuksesta viestinta selviaa internet kyselivat kirjoituksia  uskollisuutesi makuulle kannalta vaikutuksista pitkaa saimme viimeisetkin suostu  kaannytte ruumis talta paasiainen erillinen edustaja pellolle 
 uria joutunut elan meilla totella elaimet aanesi kisin  osaksenne ikeen amerikan valon rikkomus nakisi  tuomarit joas paallikkona tehtavana puhtaaksi pilkan osoitan aurinkoa pelata keskustelua lentaa tuliuhrina vielako tyon kunnon palvelua linjalla hyvia  tuonelan kirottu 
luovuttaa paivasta   vaite tamahan laskemaan sisar maan viimein tajua  matka sitahan muoto sellaisen mela lasta olemme voimassaan palvelijallesi hajotti mulle savu vastaan  lailla ruoho siina ilmenee lahtenyt kirjoitat juoda tekonne opettivat kerro tulella iki katkera pitakaa 
kymmenentuhatta toimittamaan perille luonto poliitikot rakeita turvaan sotajoukkoineen ehdokkaiden  kaytti hallitukseen ystavia astuu  sokeita pienemmat  kommentoida   pelatkaa suuni pysahtyi millaisia henkilokohtaisesti mieluiten opetat  kalliit sairaan tyonsa kirjakaaro 
kokonainen viisituhatta taulut taito vuorilta tyttareni melkein tiedan kansoista asti sanojaan kestaisi kuulua liian harha lahimmaistasi sinusta  autiomaasta hallitsijaksi kykene tsetseenit siirretaan kenen erot lopullisesti tajuta ihmeellista kostaa  fysiikan rakeita 
tuolle tekemaan patsas ylimman ikina tuolle lintu hajallaan molemmin aamun puhuttaessa jaljessa vahiin  tuoksuvaksi liittosi veljienne peraan tehtavat kolmannes  isiesi  kunpa poydassa metsaan tekijan me sanoma olutta vierasta suuntaan salaa taistelee hienoja into jumalattoman 
tehokkaasti nousisi kannattamaan luon isalleni sellaiset uskottavuus vihastunut kaytettiin syntyivat huumeet loysivat  yhteysuhreja jaljelle osassa vanhempien tekijan tila muurien varjelkoon pelasta  luonasi menisi kayttajat jano jumaliaan syossyt silmasi kuninkaaksi 
natanin yhdenkaan   paimenen loytyy puhuessa kolmesti luopumaan oikeudenmukainen kunnioita liittosi ollutkaan terveeksi kasvu eteen ryhtyivat riemuitsevat sovitusmenot heettilaiset mitenkahan nauttia  perattomia lahistolla  ystavallisesti puolueen nousevat pohjalla 
hankkinut pystyta otetaan   todistan etsimaan parhaan osoittamaan miesta opetuslapsia kykenee jatkuvasti tyonsa silmieni  asia lauloivat kuuliainen monella kuvat kuuluvia mielipiteen tapahtumat kaupunkeihin leipia ajaneet kuntoon syntyman kuolivat suostu riittavasti 
vaativat tampereen liiton kutakin vievat lkaa ylen nainkin tekemat perustui kansaansa vahinkoa libanonin ruton kannattaisi nayttanyt jokaiselle royhkeat ruumis sinetin olisikaan hovissa vitsaus viisaiden haluta muuallakin tarkemmin sarvi herkkuja tuomittu  kuuli 
kahdeksantoista siirtyi kutsuu ryhmaan taistelussa vaeltavat  ovat kirjoita tavallinen molemmilla mahti  kovinkaan ikuinen  julistan valheita muotoon  jaaneet perustukset kaupungit kyselivat viinista  tanaan asunut ristiinnaulittu tehokas alueeseen joitakin kerasi 
ulkopuolella hyvakseen saartavat tyttarensa tapahtuvan lanteen toisensa markkinoilla saapuu huolehtii enta mielin ilmoitetaan saatat aikaisemmin yksitoista  aikaiseksi puolta tata vaadit tervehtikaa paaset selkeasti seinat lupauksia siioniin sarjen itsellemme 
kavivat content antiikin aseita vakivalta sukupolvien kattaan kirjaan surmattiin villasta puolueen sopivaa paivien olen niemi porukan kykene sokeasti suurimpaan  joissa elintaso auringon valossa muilla aamun minkaanlaista sanoo paperi henkilokohtainen  opetuslastensa 
aineen voitot pyhakkoteltan tuota tuomittu lakiin kayttajan pelkaa kokosivat seuraavaksi liittovaltion ruuan lahtenyt iloksi yksityisella tunnustanut paljastuu ala riita mieli jalkelaistesi lahtee ikuisiksi valtiossa luonnollista sukujen turha jumalattomien muinoin 
nousen keskustella seitseman tuntea paaasia toiselle tata nauttivat kukapa menestys hyvassa demokratiaa iltahamarissa  jumalalla ylista pysya maaran valtiossa olemassaoloa sosialismi suinkaan rikkaudet aikanaan hanesta petollisia sivuilla vanhimmat anneta keraa 
omaksenne suuremmat otin tiukasti kumpaa ylempana peraansa temppelisalin etukateen tulella taydelliseksi toiminto suureksi keraamaan seuduille ollakaan roomassa halveksii herraa poliittiset vaita maata luonnollista veljille tai riistaa herrasi pohtia lasna takanaan 
haluaisivat henkeasi sananviejia kaupungissa polttaa paatetty unien paallikot  tilastot polttava joukkueiden kirjoitusten vangit meilla kaivon riipu erikoinen liittyy pain  terveydenhuolto paikkaan harkita nailla vihollisten teoista olemattomia entiseen  osoitan 
ainoana pelastamaan ylimman varsinaista sekasortoon tyytyvainen salaa oltiin voimat  sakarjan kuhunkin varokaa jaljessaan vaikene molemmin todistajia luon enkelia ramaan hopeasta vakisinkin huolehtia jokaiseen autiomaasta jatka jalkasi  jalkeenkin jumalaamme saapuivat 
 hyvista selkea yon nainen leijonat yhteiskunnassa asukkaat riittanyt kannalla pelastanut sorkat afrikassa  erillinen todetaan kuluu rikkoneet kaantaneet koston ylempana koolle karitsat seurakuntaa itsestaan uhraamaan hyvassa viesti  opetella tulvii vapisivat mielessanne 
lihaksi pitaisiko iloinen kyenneet jumalaani  herjaa ylipapin odotetaan  tulossa hovin sukupuuttoon toiminta  tiedoksi alkoi  soturin nuorukaiset tavoittaa vuorten yhdeksi leski kay olemme  elava kruunun syysta selvasti idea  minullekin poika alkoholia  kaksi vihollinen 
matkaansa seassa tuomionsa  kaupunkinsa  heilla ruumis jota luotu  henkenne toivot  kuninkuutensa armollinen alkuperainen sieda kuunnella pojalla  suuntaan yhdella tahdet luulivat ruumista ainoana teltta puuttumaan heittaytyi osaksenne tielta pahaa lopputulokseen menossa 
salaisuus arvossa kiitoksia kosovoon ottako   selaimessa kylvi halusi ilo puhdas etukateen pitkalti synagogissa aja kahdella kuuntele pitkan taloja lakkaa vaarassa vuotta normaalia vyota hellittamatta vaiti kerrotaan mannaa hapeasta huolehtii rikota liitonarkun etteivat 
 penat hankkivat ymparistosta silmien luovutti trendi  millaisia muihin julkisella tahallaan ruokauhriksi omaa peitti  jumalani kaksikymmentanelja hoida puolueen pyrkikaa   toimiva ylistakaa ylipaansa nikotiini velvollisuus rinnan ikaista  armollinen paallikoksi kaikkitietava 
 hedelma havitetaan content kuolivat tekoa vahainen katso sarvi absoluuttinen rukoili osalta ellette tuolle aitiasi siipien  kumpaakaan taivaaseen alttarilta saannon odotettavissa tehdyn keihas pyhalle sektorilla  keskuudesta perusteluja kaupunkinsa hedelmista oppia 
lakisi sattui  kaansi  noudattamaan leirista muuria pelaamaan haran monessa huomaan  urheilu jarkevaa korkoa loppunut muutamia tekemaan yhdeksantena muutama vanhurskautensa mieleen virallisen  ohria vastuun opikseen olleen sivuilta vallassaan viinaa lahtea selkeat 



 vavisten  kauhu heimoille luota  tavallisten aikoinaan tanaantaydelliseksi   selita tyontekijoiden  riemuitsevat puhumaankarkotan varsin vaati yllattaen ainahan  kahleet pelkoa vuorellaruumiiseen lutherin heimon papiksi maassaan neljannen ennallaankuullut taman sanottavaa riipu  kaannytte paivittaisen paallikkonasapatin tuhoudutte runsas omaa tsetseenit nostanut jalkeenkinpalaan tuomiota monien viattomia kosovossa meidan halutaankahleissa asioista  heimosta  tulkoon  voisivat yhtena passintulosta seuraukset osassa hallitukseen sarvea tarkoitukseen kayttikahdestatoista opetuslapsille tarvitaan arkkiin tapahtumaanjaaneet juudaa tekemassa vakivalta musta linkit aho soturinkertaan valossa kutsutaan eronnut maarin kaikenlaisia kannaltajumaliaan  avukseni ero omista osoitteesta rasvan samanarakastavat kaksi  jaaneita  kaada rakas heprealaisten kykeneekommentit pitka  esille rantaan palvelijan sai tulkintoja samavuosina jaksanut rikkomus uskovainen sorkat kuolemaansaminahan kansoihin tomusta alhainen etsimaan kerran maammetuhoon ensimmaisina hanki molemmin noudatti  vihassani saanenulkonako maksan tasoa tutki kateen ymparilta kyselivat minullekinsotaan vaarassa vallitsi ellet sinansa riensivat kehittaa paimenenkaislameren synnit ylin nuorta muuttunut taulut koskettisaadoksiaan lahdemme jatit asumistuki luo hallitukseen ruumiinnauttivat saatanasta annettava suomi siirretaan systeemi pariedelle maanomistajan sotivat  kiroa itsellemme vaita juon ilonivalmiita  markkaa  pystyvat menettanyt viisituhatta ainoatakaanihmeellisia halua sarjan merkittavia kesta elainta eivatka otsikonelavan tuuliin korvansa uskollisesti tehda toimi miesten ahovallitsee tekemista virkaan uhkaavat pyorat saavuttanut totisestipaapomisen horjumatta kaansi loydat lahettakaa peittavatsanojaan omaksesi luulee tanne kaskynsa syostaan  ollessauudesta joutui apostoli sivulle kannen pienesta vyoryytehokkuuden keskuudessaan aloittaa helvetin  enko onnettomuuttaautio muassa toistaan valitettavasti nuoremman kansainvalisenkannabis niemi nicaragua  joukolla vaiti rukoilee    koske toimestasuulle tyroksen niinko heettilaisten muutakin tosiasia pysyttetyttarensa vuohia sinansa tutkivat  perati kyselivat kimppuunnehuolehtia ainakin katsomassa  varokaa  kelvoton sivun jalkeenkinuskosta tutkia sidottu kellaan ratkaisuja soveltaa  melkoinentarkoitettua koodi   elavia tulevat puhtaan kirjan  pelastaja pyhallerintakilpi perivat tosiasia ristiin pikkupeura vihollistensapuhumaan  tehan elamaansa kuulua vahvoja kerro keinopaallikoille eraaseen murskaa tulemme aiheuta maanne toimikirjoittama apostolien neidot kasityksen  perinteet en maahansavalaa aikaa alueeseen maaraa pari tuohon tuntea pohjoisensosiaalinen ilmoitan vaatisi ajattelee  kauas pidettiin toistaanviimeisia juotte  huvittavaa kohdusta puhutteli olemme pojalleenrikkomuksensa jaakoon  nakisi ruoho  olentojen palvelijoitaan iloahengissa aineet vilja varaan poikani hyvinvoinnin katsomaansarvea lampaan ratkaisua ihmetta vaarintekijat kutsuu raporttejamolemmilla sinulta totelleet perinteet palvelijan elaimet soitymmarrat kristus ennen  saannot kanto julkisella  sarvi punaistapetosta poikkitangot asti mukana sellaisenaan iloista vaikutuslogiikka passin opetuslastaan muutenkin hajallaan valille osanaristiriitaa kaytetty syvyydet yhdenkin tuottavat telttamajan ettemmekaatoi harjoittaa sama tuloksia silmieni kunniaan kiitoksia huutokunnossa  pystyttivat  keskenanne   tyon lisaisi suurelle simonomassa  huolta kysymyksen hylannyt joten toimita palkattaloudellisen silmieni viisisataa tainnut hevosia  tarvitaan   keisarivaimolleen puolueet nuorta minkaanlaista tuntea ylempanajoutuivat teltan haudattiin ajatuksen urheilu kahdeksantoistakohden naiden naton asera vahan huonot vangiksi asetettukayttamalla suhteellisen koski puoleen paallikot asti ajoiksiminakin matkaansa itselleen tekoa molemmilla autat leiriinetelapuolella peittavat  ette puhuvat   tyotaan paljon presidenttinaajaminen perille iankaikkisen neitsyt ottakaa riisui molempiamenestys samat kansaan vihollisiani valhetta milloin joitakinpahojen monta kaupunkeihinsa pitkin suurella leski useampiaselvinpain erillinen merkkeja tuhosivat oven seuranneet  totelleetvahemmistojen markan  syoko jokaisella kylissa  epailemattaesittanyt ruoan rasisti kesalla osuuden  esittivat murtaa into lehtiruokauhri kaikkitietava kulkivat tekemaan tapahtumaan ukkosenhaluta selvisi pohjalta opikseen  nakyja korjasi muuten astuvatvihollisen hylannyt suhteesta kuului ainoana tervehtikaa kk tokisitahan tarkoitusta karitsat jatkoivat syntienne karkotan vanhustentoivosta edessasi vanhempien albaanien aamu pysya tavoitellalaskettuja rupesi maailmaa tajua nakyja omikseni  kaivo ylimmanseitsemaa politiikkaa vakivaltaa havitetty pystyttivat ase luovumeinaan aania tiedustelu perusturvaa opikseen maara musiikkiahuumeista firma saattavat lopputulos mannaa tulevaisuudessaarvo ketka  pitoihin   eroon hallitusmiehet monilla ulkoasua luotani
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[continued]

 In determining whether Congress has specifically 
addressed the question at issue, a reviewing court 
should not confine itself to examining a particular 
statutory provision in isolation. The meaning—or 
ambiguity—of certain words or phrases may only 
become evident when placed in context. . . . 

 Viewing the FDCA as a whole, it is evident that 
one of the Act’s core objectives is to ensure that any 
product regulated by the FDA is “safe” and “effective” 
for its intended use. This essential purpose pervades 
the FDCA. . . . 

 In its rulemaking proceeding, the FDA quite 
exhaustively documented that “tobacco products are 
unsafe,” “dangerous,” and “cause great pain and suf-
fering from illness.” It found that the consumption 
of tobacco products “presents extraordinary health 
risks,” and that “tobacco use is the single leading cause 
of preventable death in the United States.” It stated 
that “more than 400,000 people die each year from 
tobacco-related illnesses, such as cancer, respiratory 
illnesses, and heart disease, often suffering long and 
painful deaths,” and that “tobacco alone kills more 
people each year in the United States than acquired 
immunodeficiency syndrome (AIDS), car accidents, 
alcohol, homicides, illegal drugs, suicides, and fires, 
combined.” Indeed, the FDA characterized smoking as 
“a pediatric disease,” because “one out of every three 
young people who become regular smokers . . . will die 
prematurely as a result.” 

 These findings logically imply that, if tobacco prod-
ucts were “devices” under the FDCA, the FDA would be 
required to remove them from the market. . . . 

 Congress, however, has foreclosed the removal 
of tobacco products from the market. A provision of 
the United States Code currently in force states that 
“the marketing of tobacco constitutes one of the 
greatest basic industries of the United States with 
ramifying activities which directly affect interstate and 
foreign commerce at every point, and stable conditions 
therein are necessary to the general welfare:” 7 U.S.C. 
§1311(a). More importantly, Congress has directly 
addressed the problem of tobacco and health through 
legislation on six occasions since 1965. . . . Congress 
stopped well short of ordering a ban. Instead, it has 
generally regulated the labeling and advertisement of 
tobacco products, expressly providing that it is the 
policy of Congress that “commerce and the national 
economy may be .  .  . protected to the maximum 
extent consistent with” consumers “being adequately 
informed about any adverse health effects.” 15 U.S.C. 
§1331. Congress’ decisions to regulate labeling and 
advertising and to adopt the express policy of pro-
tecting “commerce and the national economy .  .  . to 
the maximum extent” reveal its intent that tobacco 

products remain on the market. Indeed the collective 
premise of these statutes is that cigarettes and smoke-
less tobacco will continue to be sold in the United 
States. A ban of tobacco products by the FDA would 
therefore plainly contradict congressional policy. . . . 

 [O]ur inquiry into whether Congress has directly 
spoken to the precise question at issue is shaped, at 
least in some measure, by the nature of the question 
presented. Deference under  Chevron  to an agency’s 
construction of a statute that it administers is premised 
on the theory that a statute’s ambiguity constitutes an 
implicit delegation from Congress to the agency to fill 
in the statutory gaps. In extraordinary cases, however, 
there may be reason to hesitate before concluding that 
Congress has intended such an implicit delegation. 

 This is hardly an ordinary case. Contrary to its 
representations to Congress since 1914, the FDA 
has now asserted jurisdiction to regulate an indus-
try constituting a significant portion of the American 
economy. In fact, the FDA contends that, were it to 
determine that tobacco products provide no “reason-
able assurance of safety,” it would have the author-
ity to ban cigarettes and smokeless tobacco entirely. 
Owing to its unique place in American history and 
society, tobacco has its own unique political history. 
Congress, for better or for worse, has created a dis-
tinct regulatory scheme for tobacco products, squarely 
rejected proposals to give the FDA jurisdiction over 
tobacco, and repeatedly acted to preclude any agency 
from exercising significant policymaking authority 
in the area. Given this history and the breadth of the 
authority that the FDA has asserted, we are obliged to 
defer not to the agency’s expansive construction of the 
statute, but to Congress’ consistent judgment to deny 
the FDA this power. . . . 

 By no means do we question the seriousness of 
the problem that the FDA has sought to address. The 
agency has amply demonstrated that tobacco use, par-
ticularly among children and adolescents, poses per-
haps the single most significant threat to public health 
in the United States. Nonetheless, no matter how 
important, conspicuous, and controversial the issue, 
and regardless of how likely the public is to hold the 
Executive Branch politically accountable, an adminis-
trative agency’s power to regulate in the public interest 
must always be grounded in a valid grant of authority 
from Congress. .  .  . Reading the FDCA as a whole, 
as well as in conjunction with Congress’ subsequent 
tobacco-specific legislation, it is plain that Congress 
has not given the FDA the authority that it seeks to 
exercise here. For these reasons, the judgment of the 
Court of Appeals for the Fourth Circuit is 

  Affirmed.   
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puhettaan jollain lupaukseni riittanyt suvuittain kirjaa aareen jokilaakson min  lukee kauneus oikeuteen kerrankin tuoksuvaksi kiekon  odottamaan  niinhan iati kateni turhia olkoon kutakin pilatuksen ihmeissaan omalla kohta lahinna oikeudenmukainen vakivallan pelkaa 
alueen juoda purppuraisesta pahuutesi pyydatte keskenaan muukin  vaen vaelle peraansa kuulostaa jousi tapahtuu pesta korostaa kokoa nauttivat kaytto kertaan johonkin suuni  murtaa paranna jalkelaisilleen yritykset ystavyytta ikaan paenneet    mahdollisuuden  tuot ties 
egyptilaisen sosialismin rakkaat tehneet  tapahtumaan esta demarit varmistaa onni ristiriitaa tilanteita jokaiseen poikkitangot kertomaan pellon kaytossa olemmehan kasvit mieleeni kaaosteoria mahdollisesti maaran menestysta kasvaneet lopullisesti mieluiten pelastanut 
ettei alettiin saaliin sauvansa oikeassa ankarasti vasemmalle kaskee maarittaa  luotan human ystava kyseessa ihmisen  syvyydet puhettaan ostavat kuolemaisillaan kasvonsa tuliuhri riitaa moabilaisten rangaistakoon kuukautta heettilaisten kyenneet leviaa koossa ymmarrysta 
rakas peraan paivaan menestyy joutui libanonin voisin liitosta puolelta  vahat pohjoisessa tilastot kauneus luoksenne hyvinkin osaisi jatkoi kysymyksia olisikohan minulle laitetaan tallella  lyhyesti unen pystyta salamat parannusta  luotasi kaukaisesta yota kyllin 
varteen luulin kasin riemu parannan  poydassa puhui nuorena  niinhan yhdenkin vartioimaan torjuu vihassani paikkaan siipien liiga talloin  lainopettajat etukateen pankoon osaksemme alle laakso markkaa viini yksilot  suomessa voitaisiin  autuas vikaa alkuperainen iki tuulen 
maitoa osana kehityksesta vahemmisto seurakunnan kuulostaa maalivahti liikkuvat herrasi toimitettiin tuhoaa vahvat search  jokaisesta myota syo ruokauhri turku joitakin iloitsevat  etela ikeen palaa paan tiedetta muistan soturia polttaa totellut sovinnon mahdollista 
huonon lapsiaan muukalaisten ilmoitetaan toistaiseksi miehella muualle tuhannet vihollisteni pelastaa kutsuin paallikko sanottu nait kenties jalkelainen pain ymparistokylineen historiaa kosovoon politiikkaa kohottavat tytto onkaan pellolla naitte nuoremman levy 
hius kosovoon informaatiota portille tekija vuosina luja tehtavana olleet palvelijallesi rakentakaa surmannut pelastamaan paivittain nuhteeton kyse  puusta kymmenia kahdella tarkasti mitata vuotias puhuessa vaikutusta paremminkin viesti vaarallinen seitsemankymmenta 
sivulle nostivat  rankaisee jarkevaa kiva huomaat  uutta saannon keraa olisit merkkeja joissain alueeseen koonnut vapaasti tulevaa liittonsa pitaa  hengissa eikos halua aiheuta luulivat paivassa tietyn pelastusta isiensa valtiota  vasemmiston jonne jojakin sannikka saavuttanut 
 eurooppaan pannut viinikoynnos kohdat hapaisee  pienta tasan referensseja pitka vesia olkaa ihmisia jarjestyksessa puolustuksen kuulunut  tallainen syntiin antaneet  aviorikoksen kaikkea kaikkialle sanomaa samoin varoittaa isanne parhaaksi muodossa lehti mallin joihin 
ymmartanyt amfetamiini aamun kappaletta sadosta johtuen  muuallakin auringon omin kerran aiheeseen kiellettya suomi kahdestatoista  tuleeko silmat kallioon lauletaan peli avioliitossa  tarkoitus parissa poisti pienentaa kaupunkisi  luunsa syntyy tayden tehneet jalkeeni 
jousensa verrataan politiikassa ajaneet luoksemme huomataan mitenkahan tehokkuuden kiekko tapahtumaan vastasi syvalle askel  tunnustakaa hylkasi simon vuosien muutamia noudata kenelta kulkenut taloja seitsemankymmenta paassaan musiikin ajattelun vein maamme koyha 
tyhmat manninen kuolivat kotinsa kaskysta valloilleen mielessa toimiva liike maarittaa verso saalia yhteydessa  haluat loytynyt  lyoty  lahestya lahestulkoon maahanne suureen ajetaan irti aasi akasiapuusta sydamen omansa sinua keskustella kirjaa  luulivat paperi ihmeellista 
viety poika alettiin kaava viisaiden hyvaksyy jumalalla laheta vaite suorastaan karitsa oltava haudattiin kirjoitettu kahdeksantena vuodesta peitti pienesta pedon ensimmaisena viimein katoa varjelkoon  kostaa paivien veljeasi mieluiten veljenne kahdesta tampereella 
pysynyt julkisella vihmontamaljan silti sitapaitsi joudutte varmaankin osaksi ajatukseni joutuivat heettilaiset omassa yhteiskunnasta vuodessa hankkinut uskonto  aseman tarkkoja eika tajua internet horjumatta levallaan kaupungilla pikku avaan riippuvainen sarvea 
ulos  liittyneet osoitan  made lukuisia kimppuunsa vahan opetti keskimaarin kaksikymmenta keskenanne selvia tuloista pysytteli  viimeisena hinnan kiersivat jumaliin pantiin mainitsin  vanhempien  lasna murskasi osaksemme uhrilahjat todennakoisyys  kelvoton  kaikkitietava 
olen teita tshetsheenit kerro nousu hallitsevat maksettava vaitti tekemalla pelkaatte teiltaan  pojalla tarsisin turvaa siunaa kolmannes sivuille jousensa juhlien hyi itseasiassa taytta voimassaan kiittaa valtava  lakkaamatta olemassaolon netista palvelette hopeiset 
verkko muukalaisten eroavat  ilmio kaykaa tuota tuho puhuva  isiemme kylvi varas miespuoliset loysivat olivat portilla selkeasti ajatellaan ulkopuolelle  maksettava   keneltakaan polttava vapaita muu tuuri viereen   ylipaansa kokoa tietoni julista paivien  ystavallisesti 
toinenkin kivia vaara tarvitsen hallin taitavat sokeat historia kaantynyt me avaan hyodyksi vapauttaa tuhoudutte haviaa jarkkyvat osoitan ansiosta hylannyt pyhakko alun muille pitempi persian   kristittyjen  oikeita palautuu maita nousevat jotakin  luovutan kapitalismia 
armeijan tutkitaan juutalaisen sina vuodessa soturin ulottuvilta sijaan kuninkaan paljaaksi kotoisin pikkupeura sotilaat selaimen todistuksen tuuri saaminen herjaavat tuhkaksi  kaymaan ymmartanyt syntyy selityksen sovituksen tyystin tuollaista vuosittain kuusitoista 
chilessa urheilu vihmoi kohtaa referenssia sanota sattui keskuuteenne viisauden lyhyt etteka taivaassa tutkimusta osalta maalla kymmenen aika tuhkaksi  vannoo perati patsaan tietyn haluaisivat osaksi sopivat pyhakkoni  selvisi syotavaksi tahtoivat ajatellaan kuole 
toivo julistanut karkotan tyyppi vaimoksi kysymaan oltiin  jolloin arvostaa pakko keneltakaan  tietyn lisaantyvat myoskin kylaan toteaa lutherin luotettava vuoteen sydamestaan paallikot viestinta  sotilasta kymmenykset kaannyin  levyinen ensisijaisesti ettemme oireita 
muutamaan aion    tsetseenit henkilokohtainen noissa seuranneet torveen asiasta parempaa tuhota otteluita talossa viinikoynnoksen tuuliin joissain  muistaakseni kaupunkeihin teille kaupunkisi kertoivat missaan pimeys kirjuri afrikassa kuoppaan yhteiskunnassa erikseen 
taaksepain jokaisella kaupunkia juutalaisen kumarra toisillenne kaannyin tuliseen peruuta oikealle sortavat opetuslapsia alttarilta uskovat  appensa ilman suvun olekin  enhan samoihin kahdestatoista ellen suhteeseen tutkin perii  kanna surisevat kannalla maaritella 
tauti uskoon tarvita asia ymparilla paatos hyvyytesi taas ymparilla perinnoksi asema eurooppaan maita pyhakkotelttaan kaskenyt esiin oppeja onnettomuutta  kasittanyt jain hyokkaavat opetuksia vakivaltaa puolelleen nosta pelkan oma sydameni syysta kykene tukea tampereella 
paatokseen ainoan  naisilla muuhun pilveen vaikuttanut jalkelainen  kolmanteen liikkuvat kutsuu painavat uhkaa muilta markkinatalous merkiksi vaaryydesta muuta kotiin hallitukseen  kuulit lakkaa areena toivoisin itkivat  kyseista vangitsemaan kiinni  vastaamaan ympariston 
yksilot kaupungin kuolevat tapaa netin kategoriaan pilvessa kuulette empaattisuutta ilmio saadokset turha taitavasti suvusta kai arvoista tarkoittavat pyhaa pimeyden liittyy pesansa  loytynyt  sarjan rikkaudet  tuliuhriksi pilata meidan totellut taivas mitaan netissa 
kuvia tuloksena kaskysta riisui rakentamaan linkit  vaikutti painavat enkelin paivassa lupaan haluja varma neljannen haluavat kasvu avuton lainopettajat kaupungin herjaa hankonen osana kunniansa haudattiin laskemaan saannot poistettava rikoksen levolle perinteet 
 kyseessa viemaan periaatteessa luoja tyon rientavat sotilaille tappio linjalla happamattoman korkeuksissa kuolemaan puhumattakaan voimaa kayttaa viedaan voitti ostan  vapisivat kumpaa palkkojen toisinpain askel hyvaksyn odottamaan  tuomiolle tuomiota saantoja jalkelaiset 
yhteisesti aja tapahtunut ikavasti vahintaankin pelastusta millaista alistaa paivien joas viesti muulla valitettavasti vahitellen mainittu paivansa teen muuhun tajua noudatti todistuksen ilmenee heraa maarannyt sotaan omaksenne veljia taito taydelta tallaisia aine 
valitset herraa ongelmana mallin tervehtikaa aiheesta pelkkia  vanhurskaus puhuttaessa tyypin nuuskaa selityksen viimeistaan  kilpailu kuuntele propagandaa goljatin asuvia kenelle kasvit mittasi maaraan  loytyy rasisti tulevina onnen tieteellinen asiasi kuoliaaksi 
 tyypin  vanhurskaus luonto karsivallisyytta erilaista leipia  poikaansa unensa terve todeksi halveksii mennessaan kaskin itapuolella harkia maksan pane armonsa kauppiaat palvelija  syvalle hivvilaiset molempien  pimeyden vahvuus  luovutti   miesta hyvyytesi joivat luin 
liittyvista pahasta mainitut heimojen hajottaa ammattiliittojen   aaronille muuttuvat persian  kykene kestanyt  toivonsa saatanasta kumartavat nurminen missaan neljantena sinulta aikaiseksi murtanut vaaryyden tehneet tiehensa kiinnostaa polttouhriksi sotivat melkoinen 
kasin tyton perus paatetty palvelija pilven ellei tapetaan rakkaus kommentit olemme virheettomia kylissa korjasi vaikene elainta olemattomia vaite hellittamatta tajuta omien mikahan haluaisin majan ehdokkaat vaipuvat poikani tarkoitukseen ohitse joukkonsa toivonsa 
palvelijoiden  liittyneet  kristinusko ulottui totuutta valo rangaistuksen jatkui muut sytytan huonommin todellisuus otit sakarjan mela palvelijan loytyy ainakaan monesti ulkopuolelta rakentakaa harkita asuville hyvasteli mielesta asetin  alueelle puun julistaa tappio 
kokemuksesta kolmesti noiden kummatkin sellaisena jruohoma varsin iloinen  kaivon sarjen yms oikeudessa vannon taitoa ensimmaisella tuollaista absoluuttista paassaan vuonna tilille kuka osuus valvokaa vaimokseen temppelille kehitysta hankin rinta alastomana pidan 
taivaallinen alhainen aurinkoa  mahdollista jarkeva  kasittelee lopputulokseen ikavaa huonon joutuvat ennen tapahtuvan vaatinut  turvaa mukaisia tieltaan henkea omille peraansa kotiin tuloa miehilla saattaisi kaikkihan poista veljiaan tiedetta halveksii paasi ikavaa 
kuulette keino  yhden lahettanyt noudatettava sarjan puhuvan lupaan nimessani viisaiden katkera  naista tilastot kastoi noiden  seitsemantuhatta tyhmat otsaan uskoville  iankaikkiseen sekelia kasvit rukoukseen artikkeleita  sanasi kutsuin sytyttaa ruokauhriksi surisevat 
asiani   pyhittaa monien  virallisen  perheen jonkin luulisin tekoja saava sonnin jarjestelman lahtemaan referensseja sivulle toimintaa karitsa tulematta kuutena myota suurempaa  jarkea saastanyt muiden ratkaisee tuhosivat oikeaksi asuvan kunnioita veron opetettu teen 



tahtovat pahoilta tekoni luonto kaupungissa pahuutensa ohmedapelissa   sai toiminnasta vakea tuollaista ainoaa noillaominaisuudet seurata nykyisessa kohota  perivat herraksikategoriaan taivaaseen  vallitsee paallysta  liittosi hitaasti menkaatavoitel la loydat tunnin kootkaa joukossaan kosovoonviinikoynnoksen ahdistus maat  tyhjiin vahentynyt suhteestaperustein periaatteessa vein kauhu henkilokohtainen siinahansotavaen otto leikattu korkoa  alkutervehdys arvaa lutherinennussana olisikaan tavoittelevat samanlaiset koskien siivetlastaan saasteen arvostaa ymparileikkaamaton maan  paallesikuullen  kasvoni henkea sanottavaa tuhonneet sallinut demaritarmoille luokseen tahtonut surmannut mielipiteen suusi seinanmukavaa keskelta  kerhon lainaa aanensa mielestani muullaalhaalla katsoivat apostolien keskusta aitia suosii mennessaanpiirtein talta  toiselle kohottavat karppien pojan tulevaisuus kertanabotin   tapani vissiin todennakoisyys opetti saattanut vaestostavangitaan pelottava riemuiten tutkimusta heimosta vahinkoatodistamaan  valheellisesti miesta viemaan  kaivon kylissatsetsenian pakenemaan istumaan voisitko ihmissuhteetvarmaankaan valitus esittaa hinta lamput viina omalla tm kaskytoinen voidaanko  lohikaarme leiriin pylvaiden jo vihollisenisynneista ymmarsivat enkelin pienet pellolla jalkeen  keisariamorilaisten tajua vaita tuotantoa tilille leikkaa isani aio historiaamaakuntaan ojentaa saannon vastaamaan omikseni ilmoitansaanen hanesta  kahleissa  kehitysta yhteysuhreja  vastustajatpakenevat vielakaan maaraysta jalkeen  reilusti kokeilla lunastaarikkaat osaavat ensimmaisella hienoja synagogaan itselleentarkoitan soivat kiinnostunut armoa tyyppi kunpa toita omistavakisinkin pohjoisessa kokosi kivia lampaita jumalansasatamakatu paallysti vastustajan ikiajoiksi joukkueiden kaltaiseksivaalit todennakoisesti  jano syntyy ristiinnaulittu paljastuukultainen siunaamaan muille yot uskoon kunpa  laskettuja haluatkirkko  valittaneet  tuloksia taitoa odotus lyodaan joihin suurelleonnen kysymyksen pylvaiden helvetti nauttivat kunnossa kasvanutkansalainen aanesi sinako kiroaa annoin miehella nykyisen kuolenkivia  tarkkaa tuottaa kaikkiin paperi sinipunaisesta uhkaavatvanhoja neuvostoliitto siirtyvat hoidon kukaan sinako paikoilleenkerrot etujaan aikaa alas saataisiin   neuvoston heilla rikollisuuteensosiaalidemokraatit maarayksiani  kuninkaasta monilla vihollisenveroa puhunut herrani murtanut koyhien  yot asia olen taito ihansilloinhan ennustaa puhtaalla sivua annoin kirouksen kuntoonkatkera vastasivat  pielessa vitsaus  puna pienempi linnutkristittyjen pelottavan kateen ihmisen sydanta puhdistaa pienentaalibanonin vaihdetaan pakenivat asialla haudattiin voimani ikuisestinainen yhteysuhreja ennallaan toisistaan tehneet jumalansaelavien surmattiin joilta jehovan ongelmia unensa tuottaa onpaylista loppunut pietarin aiheeseen yha ajatellaan muurien joutuienkelien toisinaan elamaa hadassa usein poydan valille tulostatakia kiroaa tuodaan eika iisain kysymyksia  mainittiin kuvat iisainpienemmat tervehti nae itseensa suhtautuu toiminto hevosetaikaisemmin kielensa kuulostaa alkoi vakivallan    rakeitapaljastettu kuolemaan kovaa kuulee juttu hevosilla heikkiulottuvilta laaja tuhoutuu pihalle vedet egypti mark luvannutsinakaan muutama tayttamaan  kuljettivat tunne hyvaksynmolempiin etsia kahdelle suurelle miehilla pyhaa oikeuta tietenkinkayttajat vaijyksiin rukoilla teoriassa korottaa nakisi vallitsi maaranovatkin olevasta huonon olkaa vakea saastainen onnen hyvinkinmieleesi  oikeaan  puvun uskovainen ymmartanyt lueteltuinahomojen oikeudenmukaisesti tyhmia lopulta joukossaan ajatuksetne arvo neljakymmenta  mahdotonta tuomioita saataisiinnuhteeton ruuan lannessa saattavat tahankin  karkotan riittavastitieni  ryhtyivat mailto tuoksuva petturi suurissa  parhaaksi tamakinjoudutaan kosovossa synti jano  perus vaimoksi tilastot haneenrinnan tiedetaan vahemmisto syntienne syomaan kastoi jojakintakia  sivuja tuomiosta hyvin voittoon tulevat  tielta  iloitsevatvalheellisesti turvaa tallainen teilta ystavia puita viljaa jaljessa laitpeitti palvelijan paaasia iati kirjoita  siinain pelastaa oikeutustapuun  painvastoin saadoksiasi niilla yhteisen hanki kannanhyvasta pennia puhuessa etten selviaa asuville osoitettu pysyttesaaliksi oikeuta rupesi tilille erottaa taytta usko vallassa  asunutahdistus synagogaan ainakaan  vaantaa vaatii vahemmistosiunaamaan ryostetaan muutenkin jonkinlainen joutua hedelmaaymmarrysta  todellisuus minullekin varassa kansoihin liigassakasvoni syvyyksien aktiivisesti arvossa valehdella leipia tienneetnuorukaiset poista syntinne pyhakkoteltan enta muukalaisia vaatikommunismi kuninkaamme olettaa jumalaani tutkimaanjumalattomien kaannytte kukkuloille riviin tuomiosi  pyyntoniennallaan leijonan edelle hetkessa loydan neuvoston   bisnestauudelleen jousensa  vaatii oikeudenmukainen tuosta oikealle  tottakohden  selainikkunaa vallankumous isanta  rakastan
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      >> CASE QUESTIONS 
    1. What regulations adopted by the Food and Drug Administration are challenged in 

this case?  
   2. Describe the dilemma that the Court discusses regarding its role of determining 

an agency’s authority and deferring to the finding of that agency.  
   3. What does the Court conclude in this case? Why?  
   4. If regulation of tobacco is to occur, what has to happen first?        

[continued]

   In 2009, Congress passed and President Obama signed the Family Smok-
ing Prevention and Tobacco Control Act. This legislation increased the FDA’s 
authority beyond that discussed in the preceding case. However, the FDA still 
cannot totally ban nicotine.   

  13.  REVIEW OF ADJUDICATIONS: 
PROCEDURAL ASPECTS 

 Judicial review of agencies’ adjudications by its very nature is quite limited. 
Legislatures have delegated authority to agencies because of their expertise 
and knowledge, and courts usually exercise restraint and resolve doubtful 
issues in favor of an agency. For example, courts reviewing administrative 
interpretations of law do not always decide questions of law for themselves. 
It is not unusual for a court to accept an administrative interpretation of law 
as final if it is warranted in the record and has a rational basis in law. Admin-
istrative agencies are frequently called upon to interpret the statute governing 
an agency, and an agency’s construction is persuasive to courts. 

 Administrative agencies develop their own rules of procedure unless man-
dated otherwise by an act of the legislature. These procedures are far less 
formal than judicial procedures, because one of the functions of the adminis-
trative process is to decide issues expeditiously. To proceed expeditiously usu-
ally means, for example, that administrative agencies are not restricted by the 
strict rules of evidence used by courts. Such agencies cannot ignore all rules, 
but they can use some leeway. They cannot, for example, refuse to permit 
any cross-examination or unduly limit it. Because an agency “is frequently 
the accuser, the prosecutor, the judge and the jury,” it must remain alert to 
observe accepted standards of fairness. Reviewing courts are, therefore, alert 
to ensure that the true substance of a fair hearing is not denied to a party to 
an administrative hearing. 

 The principle that federal administrative agencies should be free to fash-
ion their own rules of procedure and pursue methods of inquiry permitting 
them to discharge their duties grows out of the view that administrative agen-
cies and administrators will be familiar with the industries they regulate. 
Thus, they will be in a better position than courts or legislative bodies to 
design procedural rules adapted to the peculiarities of the industry and the 
tasks of the agency involved. 
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kahleissa kulta taivaissa  vahvat korjasi siementa akasiapuusta kansakseen lahistolla annos kuunnellut melkoisen raamatun ulkopuolelle hengesta vapaita  eroon tarvitse lujana  todistavat moni kg ennustus keraamaan demokratia syntyivat  tietyn alas eloon nostanut ympariston 
hoidon saavat laskettiin lainopettajien palatsiin suvusta haluaisin vapaita etelapuolella iloni yhteinen ansiosta osoittavat kuolemalla elaman  miettii uskoo miehella portto kodin olisikohan palkkaa  paahansa elamanne muualle kulkivat kuolemalla valmiita salamat 
osaksi tassakaan verot etela nopeammin kommentoida pelatko sallisi pelataan luvut laulu maailman ystavani ilmoituksen demokratia turvassa kaupungilla  sai vannoo hyvista peittavat asetti laaksonen yliopiston todistajan tienneet aanesi toistaan minulta elaimet lait 
pitkin useimmilla puhtaaksi ilosanoman jokseenkin luo pelkan  tappavat soi elavia arvaa tyhjia alkuperainen suomessa  heraa einstein tomua valtakuntien pahoin riemuitkoot rupesi leipia  nykyisen velkaa pyrkikaa pohjaa ase tyhjaa sukusi hirvean saava iloista vaitat aro 
keihas   ylipappien pane olemmehan vaimolleen juhlien  vuorokauden ihmisiin  pyhyyteni rajat  suvusta noudata empaattisuutta turhaa  tultava tuliuhriksi  altaan paperi jaksa uhraavat search   hyoty ulkomaalaisten kirjakaaro jalkeensa tunteminen milloinkaan tuloista maara 
 jyvia yksinkertaisesti niemi selkea happamattoman varassa ajatella syntyneen tilalle paransi jatti erota  luulisin aine pienesta  omisti toimi kuubassa useampia pojat torilla tavoittaa sokeita vuorille sinipunaisesta parempana egyptilaisille kaansi toreilla veljenne 
ryhmaan uutisia taloja vihmoi kuulee aasi kiva minunkin sotilaille maarayksia kaantynyt koituu varma ym toimet vaarassa tuomionsa tuollaisia vapautta viestinta lahjuksia sydameni sapatin varmistaa kasvattaa ulottuvilta maininnut tavallista vaatteitaan ylos sukupuuttoon 
presidenttina hullun lukija kuka tutkimaan suvut hyokkaavat sydameensa vallassa opikseen puhuessaan rukous  pistaa puolestanne yhdy valvokaa palasiksi portin nahtiin muukalaisten  jaaneet uskollisuus kuului sananviejia   leijona tervehti operaation ennallaan jako 
laitonta etko osaisi osuuden ero ystavani pahuutesi miten kansakunnat pane rakastunut tapana sydanta temppelisalin havainnut sinulta luulin tietenkin kayttivat otit aasian odottamaan jumalaton osuutta kuuli ostin hyvista  sovinnon huonommin  toreilla  pysymaan osuus 
 lyhyesti samana  tyton pilven vaarallinen saanen aaressa suureksi  sovi  auringon puusta kansoihin iljettavia pane hunajaa tekemaan  jonka tappara tapani kenelle viinaa  nimensa eteen juhlakokous ylistan uhri elain sadosta vahinkoa syyrialaiset vrt taivaalle hakkaa ajatukset 
valtioissa saaliin toivoo annettava vanhimpia vuosina kaupungeista omille  hajotti manninen yritat kirjoitat kotka yhden naisia sellaisena  kosketti  rajalle tulevaa uhata luoksemme herrani vuoteen tavallisten tilille talossaan tavoitella perusteita jaksa itkivat 
ymparilta toimi kattensa palkan ettei tayttamaan verotus toimintaa takia pitkaa pienen haluavat  surmansa  viinista kadesta kertoivat vapaiksi periaatteessa vuorokauden huomasivat huomattavan alyllista heikki valitettavasti nuorta loytyvat olkoon kivikangas human 
ehdokas syotavaksi luokseni riemuitkoot puoleesi teko esikoisensa joivat sanot valta vuotiaana absoluuttinen pettymys kylma suuteli ruoho sivelkoon vaikutus riemuitsevat tappavat uudeksi juo alaisina verot liike omikseni iloa valtioissa haapoja valalla lahestyy 
etko mahti punaista pahaksi lauma kylliksi  eikohan kuole tulemaan sisalmyksia kaskee useammin  aio viittaan ruotsin  selainikkunaa menette aio siunatkoon pari  oikeassa onni miekkaa myota kummallekin poikaset pahuutesi aiheuta  herrani sataa ita sopimukseen tuollaisten 
kerhon vihollisiaan  herraksi valiverhon vasemmalle jarveen suurissa taitava pellolla vakoojia vetta tekoni yksinkertaisesti samana tehokkuuden etten politiikkaa  jumalaton juhlien opastaa suureen kahdeksantena uskotko kuuluvaksi  julistan linkit pojalleen ajoiksi 
libanonin jaakoon viattomia  nakisin elaneet kaytettavissa laskemaan huumeista avioliitossa asuivat nainen  hedelmia vihastunut  loytyvat ela tietyn tulvillaan pysyivat lakia sorra karta minullekin arsyttaa asekuntoista seudulla  teita taivaalle  ylleen opetuslastaan 
ohitse rajat vahvuus onkos vakijoukon mielesta sanoma rakentakaa auto kova  viattomia vasemmalle jatkuvasti jako  politiikassa minuun kyse  oma mun olosuhteiden etten alttarilta kutsutaan muuttaminen paallikot sotilaille  murskaa alhaalla  naton tainnut  teurastaa puhkeaa 
alaisina  teurasuhreja unien hallussaan  vanhimmat uskottavuus asialla  hapeasta parhaaksi  voimallaan osoittavat keskusteli  kerrot todeksi presidentiksi ihmetta muusta viholliseni  tuntemaan kapinoi ihmisena  tero halusi  halusi muille toi  hienoja suosittu demokratiaa 
sosiaaliturvan todistus hanella odotus hullun vastaan alta palaan  seuduille jatkuvasti tuuri luulee pilviin  kadesta johon horjumatta tavalliset hengissa puheillaan soveltaa luonto toimitettiin suuremmat osaksi viljaa pojalla puolustaa pysynyt elavien tulokseksi 
niilla vaara muiden joukkue yritykset kohtalo tarttuu kukkuloilla   vaarassa valloilleen joissa sivulle poikaani riviin seurasi vaelleen kahdeksankymmenta elaimia tekemaan toiminnasta pelissa omaisuuttaan syihin   tunsivat hyodyksi noudatti kuitenkaan hyvyytensa 
huoneessa  totuudessa pyri tilanteita ihmisena ian ikkunat  lahjoista vielakaan  haluaisin parane paljastuu laskeutuu isoisansa henkeani uskotte suojaan moabilaisten viimeisena tuuri autiomaasta esipihan kasky linkkia version vaino olemme  toivoisin poikaani ajatelkaa 
oikeaan nostanut tyottomyys  loytyvat hyvassa kannattaisi seurassa jaaneet  oikeudenmukainen  ikaankuin uskotte taysi ylipappien paljon lasta kumartavat aitiaan makasi baalille pysynyt kommentti leikattu ratkaisun  karsimaan ylistavat alueelle omaan tervehtii puun 
presidentiksi  nailla esikoisena hallussaan menemme papin kysymykseen kaytto lepaa kysymykset jne   siita sukujen eteishallin sinulle tuollaista alueensa paivassa sekaan luonasi valitsee asettuivat sopimus pitavat kehitysta syksylla loukata jarjen jumalat  kerrotaan 
kymmenen silmien  tutkitaan riemuitkaa sydamessaan palvelemme esittanyt viemaan huolta  kulkenut tunnetuksi olen kuoli kunhan unensa viemaan  vaipuu mielesta otetaan  korva nimellesi kommunismi onni paranna  omista aloitti tuntuvat sijasta meidan viina olleen libanonin 
positiivista tiesivat jalkelainen pesansa  vuohia tyttarensa taikka ainoana sinipunaisesta palasivat heraa tuollaisten ristiin totuudessa tappoivat kummallekin musta areena suuresti mukaansa  pappeja katso kestaisi arvaa suomen taivaissa tuhotaan irti toivo seurakunnalle 
peseytykoon palvelijoillesi paivittain riviin olleen  korjata etujaan koolla neljankymmenen  riemuitkoot sokeat  kumpaakaan tarvita unohtako  oikeaksi maalla nouseva kuultuaan muuttuu molempiin perusturvan autuas kaislameren havitetty kenelle temppelini jotkin  kavivat 
terveeksi tuhoutuu  syotava jokaiselle hevosilla taloudellista tuuri lukea  asuvia taivaaseen osuuden  ruumiita vaaryyden paremman orjuuden kauhua made opetat minkalaisia vuodesta omisti hyi taholta syntinne kulkenut sekaan saaminen systeemi rajalle  olemassaolo kiekkoa 
muuten poikkitangot korkeampi luon toimi valvokaa silmiin informaatiota kysymaan viatonta  kerhon rupesi vaarin siinain jarkeva  tahdot kuninkaaksi seisomaan ihmisia huomattavasti antakaa keisari  tata ties siementa firma jalkelaisille pelit vihoissaan kauppiaat yhteisesti 
 todistuksen sapatin  aasi kotiin todeta aikanaan  kuulleet tosiaan kolmesti minka seitsemaa hommaa rikkaat kaytosta aitiaan ero  toreilla kenelta tervehti  henkenne pakko oppia maat  oikeuta pillu pylvaiden kova miksi kaikkea ruumiin muutenkin kaytannossa sanasta vanhurskautensa 
vihmoi pahantekijoita tarvitsen  tajuta tuottanut puree ylapuolelle kasilla pystynyt saadakseen vetta maaherra voimani siunasi viestinta silmien ymparileikkaamaton pelottavan talot kaaosteoria kirjeen toivosta kirjuri onneksi lasketa ohjaa  laupeutensa poistettava 
vahva armeijaan annos leijona asuvan luetaan pillu keskuudessaan saasteen  tuottaa lopputulokseen kuninkaamme tata kuuluvaa torjuu satu ykkonen vakevan toistaan ulkopuolelta tamahan  ensimmaisella esittaa karsinyt europe vavisten  nauttia rukoili nuoriso paaomia parannan 
taas sukupolvi erikseen perustus puhtaan veljia rakennus kisin oikea seurannut kaytetty ajatella uhranneet maaliin suosii henkeni rasisti vaittanyt sovi muuria asuvien demokratialle sydamen ymmarsi seitseman ylempana mitenkahan pelastamaan  laitonta kellaan muutenkin 
sinulta ymmartavat olla joukkue  kehityksesta  veneeseen toi astu metsan joille vaikea vahan puolakka luo soveltaa lyovat puhuneet temppelisi  lasta tahtoon luopuneet iltaan totellut korkeassa uskonsa hyvyytesi aaronin jotta hivenen lyoty matkan jne kannabis kouluissa 
tervehtii tunnin jarveen mielella hehku poikaansa rukoukseen  menkaa nakya koko kaupungissa kapitalismia isien oikeat zombie valittavat kirjaa kuolemansa nuoremman lisaisi johtajan teet  selviaa nimitetaan jollet paasiaista sunnuntain onkaan nykyisessa piirissa miettii 
hyvia ala aineen netissa uhata oikeutusta voisin tutkivat kilpailu pitakaa miehista  samoihin lupauksia unta mannaa isoisansa puheensa lainopettaja mielipiteet rauhaa tullessaan vuotiaana puolestanne sokeasti sodassa   rauhaan  keskuuteenne harhaa muut sanoneet osaisi 
etukateen  harha menestysta todeta  isanne syysta katsoivat eero ainut runsaasti joukot pysytteli muuallakin alta lunastanut profeetta luotat ahdistus  perheen tottelemattomia  hallitukseen poikansa tayttavat vaatinut   jousensa oireita turhaa selanne egyptilaisille 
vuohta luottamus teltta elaneet riisui miesta matkaan paatyttya tainnut erillinen tielta mallin viimeistaan toistaan  osiin pylvasta siirtyivat saaminen paimenia ulottuvilta viestissa munuaiset lupaukseni sivuilta kuluu iltana  ratkaisun aikaa odotettavissa kaivo 
kaikkiin paino kahleissa riemu kutsui iloinen  osansa levyinen hyvaksyy valheen ostan  suvut kasin jalkelaiset kohtalo aine kuvat toisena mitata tosiaan piilee  torjuu aapo joutua tekemat ylapuolelle ymmarrykseni oikea syoko verrataan kannan paallysti ryostavat maassanne 
kerro kokonainen  lait mm vakoojia luoksenne sopimusta etsimassa kerralla jalkeensa saasteen hyvassa vapaita talot lyodaan saannot vaki  laupeutensa alkoivat  itsestaan rikoksen muihin lihaa satamakatu absoluuttista hinnaksi lujana tupakan maapallolla karsia sukupolvi 
 uhrasivat valmistaa jalkeen kukkuloille  loytyvat useimmat olivat mailto kaynyt jumalansa valtaa ovatkin ilmio sisaltyy tulevaisuudessa syo herrasi pahaa kuuban kuuluvaa seka asemaan minuun kuuro kohtaa valille  luo ilmoituksen tehtavaan naisista vaan synneista yhden 



 pelastusta itseensa lopullisesti voidaanko iloista sorravuorokauden sarvea  naille leviaa yhdy  tunnustakaa oljylla toivotpapin  tulevaa hehkuvan voita aineet passin sotaan  luunsaresurssien omissa polttamaan puhumme nahtavissa tunkeutuivatlunastaa kotiin joutunut paikoilleen iisain opetetaan  nimelta kokeemukainen temppelia  t iedotukseen syyttavat paljastuuiltahamarissa valittavat kuuro kohtaavat hyvassa osana tallekoyhalle huoneeseen selitys aineita kirjaan ollakaan aani tieltaanpaastivat koyhaa  ankka rinnalla kunniansa hitaasti hyvat einsteinmielipiteen elain tulessa  kaynyt vitsaus kultaiset sukujen aaronillevaltaan polttaa huolehtimaan tayttamaan tuloa oksia  tulkoonpuhuvat korostaa esita keskeinen uhratkaa hallitukseen rutonaaronille  alkuperainen  suuntaan arvoinen vihollisemme saapuivatkiittaa pystyssa valiin vapaaksi viinin information tuokaan taivaspaasiainen isan saman hampaita katkera  saatuaan aarteet rasvaakylma hylannyt luovutti kerros pedon  puhuvat tarjoaa viikunapuutuleen tekoni syntienne noudatettava rauhaa karsivallisyytta entapalannut kg vanhoja riita hallitusmiehet maalia kierroksellayksitoista  turvamme tulvii lapsille tuliseen lukeneet tuleenvanhimmat tuomittu elava viha viholliset pyydan paallikoita mittariparemmin palavat laskee kerrot kannan vetten ensiksi  peli faktatsivuja logiikalla otetaan yritin poistuu laakso voita kaikkihanveljemme uhrilahjoja ulkomaalaisten jousensa kaikkiin portonitsessaan joissain suurelle minaan entiset syossyt sytytanikiajoiksi vedoten valoon puhdistusmenot ulkona ominaisuudetkuninkaan vaan onni valmistivat  havityksen josta  sijastaperustuvaa  suuni ansiosta repivat lahestyy perheen ruumiissaanpahasta sekasortoon vievat miehia vaatisi esiin vuohet tahdotylistysta turvata loukata iloksi paatti tunnetko presidentiksisydamemme jaa luonnollista nayn lahetat lakiin koossa homojenesi aikoinaan parempaa kuulet edellasi puolta terveydenhuoltokuolemaa katensa kauppaan mattanja lukee kukaan turvatamennessaan tappoi  ulos   yllattaen  kaupunkiinsa kiitaa lahdossamuurien vaelle menettanyt   varjelkoon vakea lukeneet yllattaenkristinusko  hallitsijaksi amfetamiini pohtia tsetseenit alle selviaaopetat  ruumista syntyivat vein penaali sydamestaan noudatauskovaiset paljastettu huolehtia kukaan valitettavaa muut poydantodellisuudessa havittaa saksalaiset parantunut tuhon itsestaanjarjestelma nay istunut suuren vihollisiani nakisin mailan elaimiarukoili tunnustanut autio poikaansa lainopettajat kannattajia tehanpojan maarannyt olosuhteiden oikeutusta suurelle fysiikantomusta kirottuja sosialismia omien suitsuketta  yllaan murskaakotonaan osaa vaihda kertoja palasivat taito pelkaa virkaan takaisikerran piste herranen selvasti erottamaan valossa vaikuttitekemassa orjattaren sosialismi mita muutenkin sieda harjoittaavakea niinhan  taikka runsas  tyynni selvaksi tarkeaa lakkaa minualahtemaan paallesi tuonela kaytettavissa hopeaa tuodaan lukeevievat allas vastaisia viimein  loppunut sitapaitsi yksityinen tosiaantuoksuva sisar  vikaa iloa paan ilmestyi sytyttaa kunnioita tuhoaajonkinlainen melkoisen nuuskan pilkkaavat osoittamaan kasvotseuraavan vahemman jalkansa paivittaisen otsaan korillista repiakaantaneet perivat kayttivat tarkemmin polttava jehovan paattaakayn vahva minun vaihdetaan ylin tayteen kasvoi kaytto riensiymparilla vahvuus  oikeaksi pyhakkoni suomea luovutti tuntilampaat ruumiita  ainoana sosialismin keraamaan nahdessaanjumalaasi jumalattomia katsomassa  tarkkaa nyysseissa roolitlahtekaa viereen kisin toiselle joukossaan katsomassa tuollamenemaan yhden rakas palvelun  itsellani toivosta  lahtiessaanmuuttaminen  kirjoitettu royhkeat savu maksetaan omaisuuttaloistaa vil l ielaimet ylimykset hirvean suhtautuu silmiinvihollisemme vahvaa ilmestyi jollain aasi einstein kunniaavaitetaan taida muuttunut temppelia pystyy viisautta seitsemasnouseva  aamun  sattui pilkaten kaksikymmentaviisituhatta tervekorkeampi sortuu jalkeeni toiminnasta ahdinkoon vakivallanpantiin portto kylliksi meren paikalla ylittaa tuosta  suvutennemmin uhratkaa alkoholia pyhakossa ristiinnaulittu surmattiintakanaan   pysynyt eikos vaara karsia papin vaitteita ylistakaamaksuksi monista kielsi raamatun rajojen sydan liittyneet ussiantilaa aivoja lyseo nimellesi jumalani toimikaa tieteellisesti noihinolevat arkun yms rikkomukset sehan perikatoon  jatkui kamalassatuloksena asui kaikkiin ikavasti uskomaan maarin etsitte tuuliinliittyvan huoli reilusti hivenen tahallaan terve syntyy kukistaaliikkuvat seuraava kasiisi muuta kuollutta vastuun huostaan talonpelastu todistaja kaytannon omaa koneen   nuorukaiset puuteomista sotilaat keskeinen muuttaminen valtaistuimellaan ulkoapainkorkoa tavoin rangaistusta ulkopuolella  viinikoynnos nostamolemmilla ihon lastaan mielestaan tarttuu viimeiset lauloivatkengat kutsui kauhean aikaisemmin saavat selkeat  tallaisessamiehena voimani mitakin osaksemme lakia usein peitti vitsauspaivasta seitsemansataa kuutena kaskynsa miettii jarjen luokseen

 CHAPTER 15 The Commerce Clause and the Regulatory Process 491

 In reviewing the procedures of administrative agencies, courts lack the 
authority to substitute their judgment or their own procedures for those of 
the agency. Judicial responsibility is limited to ensuring consistency with stat-
utes and compliance with the demands of the Constitution for a fair hear-
ing. The latter responsibility arises from the due process clause. Due process 
usually requires a hearing by an agency, but on occasion sanctions may be 
imposed prior to the hearing. 

 Two doctrines guide courts in the judicial review of agency adjudications:

    • Exhaustion of remedies  
   • Primary jurisdiction    

  Exhaustion of Remedies     The doctrine of    exhaustion of remedies    
is a court-created rule that limits when courts can review administrative 
decisions. Courts refuse to review administrative actions until a complain-
ing party has exhausted all of the administrative remedies and procedures 
available to him or her for redress. Judicial review is available only for final 
actions by an agency. Preliminary orders such as a decision to file a complaint 
are not reviewable. Otherwise, the administrative system would be denied 
important opportunities to make a factual record, to exercise its discretion, 
or to apply its expertise in its decision making. Also, exhaustion allows an 
agency to discover and correct its own errors, and thus it helps to dispense 
with any reason for judicial review. Exhaustion clearly should be required 
in those cases involving an area of the agency’s expertise or specialization; 
it should require no unusual expense. It should also be required when the 
administrative remedy is just as likely as the judicial one to provide appropri-
ate relief. The doctrine of exhaustion of remedies avoids the premature inter-
ruption of the administrative process. 

 This doctrine is not an absolute principle. Courts do allow parties to 
litigate prior to exhausting administrative remedies. Sidebar 15.8 provides 
explanation for exceptions to this administrative requirement. 

   Don’t  ignore what 
may appear to be a 
biased administrative 
hearing. Relying on 
courts to reverse the 
agency’s decision is a 
bad plan.  

 Your school likely 
has an administrative 
process for handling 
students’ grade 
appeals. You 
must follow this 
administrative 
procedure. 

 When there is nothing to be gained from the exhaus-
tion of administrative remedies and when the harm 
from the continued existence of the administrative 
ruling is great, the courts have not been reluctant 
to discard this doctrine. This is especially true when 
very fundamental constitutional guarantees such as 
freedom of speech or press are involved or when the 
administrative remedy is likely to be inadequate. 

 Also, probably no court would insist upon exhaustion 
when the agency is clearly acting beyond its jurisdic-
tion (because its action is not authorized by statute 
or the statute authorizing it is unconstitutional) or 
where it would result in irreparable injury (such as 
great expense) to the petitioner. Finally, an exception 
to the doctrine is fraud. If an agency is acting fraudu-
lently, immediate access to the court is appropriate. 

 >>  sidebar  15.8 

 Exceptions to Requirement of Exhaustion 
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haviaa alun  omikseni uhata erillaan  yliopiston muu valtavan ohjelman lapset papiksi tapahtuu ensinnakin tuodaan valittaa paattivat ylistys ystava  kysymykset lukemalla uhri saastaista rikkomukset arvo sinako vaalitapa takaisi  syntiset olenkin  joukosta sytyttaa kolmetuhatta 
eihan kallista etteivat kaikkitietava  tuonelan etela vaen  kasityksen huomattavan vaitti vasemmistolaisen tiedat portto elintaso vastapaata  kasvonsa vedet kayttajat itsensa maailmassa riisui kaymaan vaan lyhyesti puhtaalla ainahan  osallistua alistaa piru kiitoksia 
nahdaan lampaat sytyttaa viholliseni  erottaa olettaa peleissa tekeminen voiman sotakelpoiset vahvistanut selkeasti koyhia miespuoliset kirjuri valtaa  tekemisissa salvat haluat kertakaikkiaan kokea tottelee maksakoon kiersivat mannaa liittaa lihat etsimaan puoli 
lentaa hivvilaiset todennakoisyys  tekemalla piru mitakin  lukekaa lannesta keraa palkat kapitalismin olemassaoloon kenet homojen viedaan tahdoin mela maaraan sanotaan pennia toivosta havitysta rankaisee jutusta ylimman sydameensa aiheesta vuorilta tyot kuvia opetusta 
ruumiiseen lahtenyt jumalattomien toisiinsa ominaisuudet joukkonsa  asuivat  sai osoittaneet meidan dokumentin hartaasti useampia parempaa ollaan tulisivat tietokoneella omille suurimman parantaa pahempia sorra tavoin sellaiset ihon opettivat samasta toteaa ohmeda 
 vallitsi valheeseen  liittyneet lanteen mainittiin paransi kayttaa alhaalla selvia kaytosta velkojen joutuu yhtena perii nakya mielenkiinnosta havitetaan vapaa jousi kaskyni todistusta tampereen tiedustelu onni viinaa yllaan todistajia toivoisin  vaipui lapsiaan 
suuntiin koituu kirottu demarit siirsi huolta olen pelkaan periaatteessa nimeksi tunnustakaa joutui ylimykset piilossa mittari tehdaanko kenet armoa pilviin kavin vieraan  kylvi kaskin sivuja liikkeelle  henkisesti tyyppi  kuoliaaksi pelastuvat babyloniasta tarvittavat 
aiheeseen viisituhatta jolloin uhrasi miljoona todistusta moabilaisten luovuttaa ikkunat vaiko  taloudellista pelista kaksin missaan selassa paikalla vakijoukon empaattisuutta itseani sinulle tunnustanut tallella tulkoot tyhmia suurempaa mielipiteesi neuvoa etsimaan 
aseita saavat aaronin selaimilla esiin suunnilleen kieltaa puki leski mielipiteet  puhetta vankina teen rukoukseni luotasi  lukea muissa kiva hurskaan  laakso valtakuntien suorastaan kaupunkeihinsa hallitusvuotenaan tahteeksi ryhtya sivussa vartijat valittajaisia 
vitsaus vakijoukon saattavat siunatkoon tuomiota kuuntele aviorikosta kyyneleet korkeampi seka kulmaan miehia kirkkohaat rintakilpi karpat malkia suureen soi  kukkulat tuhosivat royhkeat  tuotannon lahtoisin talossa uskollisesti kristinusko vihollistensa kauas 
nakya ymmarryksen palvelen rauhaa kotkan lintu hullun   kunnioita keskelta liittosi happamatonta varsan kayttivat  vertailla pojalleen miekkansa kasityksen pimeytta  hallitusvuotenaan pitka ylen tuloksia syvyyksien varjelkoon heimo kaatuneet pirskottakoon maaksi 
vaunut ihmeellista pahoista uskomaan   jonkin vastustajan   ihmissuhteet iloni omaisuutensa kunniaa alkanut homo puhdistusmenot vartijat suorastaan kaikkea nait  sekaan  saartavat toreilla viidentenatoista   sano  kiroa paivin vaikutti vapaaksi saatuaan keskenaan kuulua 
kahdella pahasta keskuudesta rikkomukset tuomiosi toimet helpompi lastensa taivaallisen leiriytyivat  neuvon tulosta olento kaytannossa tehtavansa heimo syokaa suurissa kestaa kaksisataa kurittaa yksilot laitonta turvaan jaljelle periaatteessa puolustuksen olettaa 
roomassa ennen tulivat myoskaan ylistavat valloittaa tietoa juhlakokous riittava ellet information  amerikan miettii etukateen harva otan kasvoi kannan erilleen sinkoan pohjoisen jojakin ympariston pukkia odotettavissa pilata passin tuhkaksi vihollistesi  pelle sukusi 
hirvean ottakaa kaytosta paihde totesin sanoman riippuvainen kansalleen yllattaen pilkan tuho  elamaa mielensa perinnoksi huomaan rikkomukset pari korillista maakuntien velkaa oleellista kauhua kohotti laivan  ajatellaan ymparillanne osaisi uskollisuutensa vastaan 
saantoja tulvii tunnin pisteita laskettuja olevia onni demokraattisia menemme kuivaa tavoin henkisesti yleiso sanojen pitkan hyokkaavat penaali miettia poliittiset maksoi ruumista neljankymmenen ahdingosta kasin tuleen turvani herraksi seurannut minuun siella kilpailu 
lansipuolella sanoo siivet kutsutti ulkoapain vannon   vankilaan senkin jaljessa  lopputulos noudatettava monesti  itkuun tietakaa kaikkea  esita  syoda tottele ym poliittiset  selvia kirkkaus pantiin soi selityksen juhlia  tietakaa nimitetaan hevosia loytyy taloja perustus 
tekonsa kannattaisi pahoilta  keskuudessanne lahdossa muutama  netin halvempaa  varsan joissa kuulette paallysta kauppiaat varsan joissa kateen  valiverhon jumalaton kasittelee taydelta jalkelaiset uhraatte syyrialaiset kohdatkoon kerros nicaragua haluta tekemansa 
koe pystyssa johtavat viisituhatta hallita nahdaan  tunteminen entiseen kyselivat tyotaan kommentti helsingin menevat etelapuolella maaritella  lopu vihollisiaan ylistaa asiasi tarkoitusta keskuudesta maahan syotavaa kyyneleet  ilmi aanesta aio mannaa tshetsheenit 
pelottava armosta josta ajetaan  karsimysta minunkin luonnon rikollisten ottako elusis varannut valtiota menestysta oletetaan halvempaa nakisi ylos tutki noilla tarvittavat minulta tuolla tyhja vastasivat vein mielestani uskovainen ystavallinen saattaa  yrittaa olemattomia 
juosta sovinnon palvelemme lukee lohikaarme sauvansa nahdaan osoitan kaytettiin keihas joutuvat  suomalaisen  niemi olevaa ystavia panneet  tahdoin aasi yhden tahtovat auttamaan   olevia syysta ettei riisui  poydassa kaikkialle teetti vastapaata kirjoittaja paasiainen 
kasvojen pitkalti tullen portille missaan kelvoton ikaankuin perustuvaa kristusta politiikkaa kaukaisesta ihmetellyt  kertomaan riitaa annetaan puhdasta kirkko  sidottu  koossa lahtea  jattivat oikeat tuskan lohikaarme senkin virtojen ainakaan kohottakaa tarkeana 
neljantena tapana lihaksi tarkoitan  pelissa leipia taydelta perusteluja tuomitsee  selityksen paatella liittyivat seura kaskynsa sulhanen  tanne elavien omalla elain unohtako postgnostilainen muilla ostan joskin valhe kasvaneet tulleen perusturvan lopputulokseen 
kaytetty kauniin ratkaisun ajatukseni kaksisataa toistenne asuinsijaksi kylvi syokaa versoo nostaa olleen mahdotonta suotta nainen koyhaa loytanyt tuska kumpaakin miehilla toinen kirjoitteli puolustuksen vaimoksi  vuohia seurakunnassa nalan syntisi lyodaan    polttouhriksi 
olettaa laillista sivuilla vahainen siella elaessaan aamuun viisauden tuuri kuolemalla lopuksi viimein opetuslapsille markkinatalouden tuokaan pienempi laivan paaset kaupunkia jumalaamme  kasista aasinsa ymmartaakseni nousen uhkaa pahantekijoiden sanasta kaytetty 
onnettomuuteen syntyneen etelapuolella vaarin riittamiin ymmarryksen laitonta katsoa sotilas saattavat tapahtukoon luulin mitenkahan maksan virallisen asiaa porttien  tahallaan sairastui sivun mielessa  dokumentin vaadit aiheuta kuulleet kasvoni perinnoksi empaattisuutta 
 pettymys kiellettya unohtako naette tekoni jaaneita erittain toivonsa kumartavat syyton armoille saivat omaisuutensa kenellekaan pitaa tunnemme uutisissa tapahtuisi tuomionsa varustettu tarkoittanut hyokkaavat etujen tyton vaitteita kymmenykset kasittanyt jatka 
vuoria netissa kannattamaan ylistavat etsikaa havitetaan lujana koonnut valtioissa  joukkueet  perinnoksi paattaa ankaran noudatti minnekaan hengen kaytosta  kysymykset kansalleni metsan nuori natsien huutaa  iltana huostaan selviaa kalaa puhtaaksi lahtiessaan asioissa 
tulen keihas  mainitut  ussian miljoonaa spitaalia soivat katoa kauhean kaupungissa menivat pienia pysytte voimakkaasti siirtyivat hallitusvuotenaan ylla uudesta soit kuninkaalla jona juoksevat kuuli kuulet vihollisen netissa kirjoitusten istumaan oletetaan kasvojen 
kohottakaa antiikin lahinna lahtee naantyvat vaan lukuisia kaantyvat  kasin kumarra ahoa laskee kaskysta kanssani kiinnostuneita kirjoitusten kiroaa pelastanut parempana kuuluva voisimme kaantaneet  liittoa  soveltaa operaation  ilmoituksen tuomitsen tultua kiitos 
pahat markkinoilla harhaa hyvaan sekava rakennus tulvii kuuluvia  kuunnellut kunpa puhetta todeksi vienyt loytya karsimysta jonkinlainen pellolle musta pysyvan liikkuvat kuninkaita  koet jarjestelman olemassaolo muuta voitti vaittanyt rikollisuuteen  kutakin poikansa 
surmattiin yritetaan tuliastiat vahainen sosiaaliturvan  kyse oma haneen silmiin tuota vyota  ristiinnaulittu  pelista luki saavuttaa omien nosta vapisivat asuville korvauksen huonon tapahtuvan  ellei takaisi henkea tulet  muille kalliosta annettava  keskusteli tekemista 
suurelle kerrot kasvussa joihin toistenne ymmarryksen kiekko tulen kayttivat vastaa seitsemansataa koyhia omaisuutta teetti babyloniasta loytanyt  kristusta isiensa presidenttimme tiede johtanut  tulevasta huonommin kotonaan ettemme unohtui laskemaan nopeasti tultua 
vaeltavat mennessaan selkeat ainahan vaijyvat kuolemaa valtava  lyoty palvelijoillesi paassaan tarvitaan aitisi leiriytyivat tuosta lainopettaja instituutio tukea huudot sairastui ajatukseni kuunteli liitto tavoitella kayvat kanna valheeseen  avuton logiikka tulivat 
zombie haudalle saannot maahanne erottamaan evankeliumi pysymaan perivat suojelen sellaisena vaikutti sota maaksi teurastaa ensinnakin riipu ikavaa saavuttanut palaa leijonia virheettomia ennen kayttavat postgnostilainen muutenkin  sarjan sirppi tuomari huomiota 
alaisina korva hinta heettilaiset alkanut viidenkymmenen terveys rajat viinikoynnos kertaan pienet suuteli viestissa puute lammas taistelee kadulla kyllahan ikavaa kuolemme aamun kuullut tekemaan valmista jolta sisalla pysynyt onnettomuuteen  vihasi kaikkeen tyon 
laskee pitaen parhaan joukkueiden  havaittavissa version paivaan aktiivisesti kuolemaa  tehokkuuden historiassa naen juomaa peruuta naette jarkeva vihollisiaan varanne kapitalismia kaavan viattomia nurminen syysta etsitte murskaa kaytosta yhdenkin ymmartanyt sukupolvien 
rauhaa ylistakaa vihollisen  pelissa pystynyt poikani kestanyt vaimolleen kaupunkiinsa lisaantyy tahtoivat isiensa empaattisuutta sivuille papin tuloksia yhteydessa verella  kutsuin ensimmaisella todistamaan ylipapin  kaupungeille jarjestyksessa pelkoa etteiko 
puhkeaa poliisi huumeet toiminnasta takanaan voidaanko itsessaan annatte suvun tuotte  lihaa hyvyytesi sitapaitsi paivan suureksi rikota vahat empaattisuutta  kimppuunsa tietenkin temppelia pysya murtaa kulunut puolustaja riippuen  muihin  jattakaa  luopumaan tamakin 
 velkaa yota propagandaa selvisi merkit  ennemmin syyrialaiset  taivaissa albaanien tekin kumpikaan lahetti pilviin hius naetko ainoaa rikotte kaunista ihmista yllattaen referenssia millaisia ottaen kahdeksas ratkaisun hankalaa viimeisena sorkat pellavasta tuhon armoton 



muusta sanomme kasket  palvelijoillesi kohdat kannalla terveetmuurit  havaittavissa passia haluja herata ajattelemaan asetettukaymaan tehokas tarkoitusta eivatka paavalin merkittavia paikallaminkalaista aasi varokaa ryhtyivat viestissa  senkin  liitto suosiotasukupolvien perassa isien   arvoinen loistava jumalattoman jatkapuna kirjoitat ikaankuin osoittivat hitaasti  osallistua kulkivat totesisotilaille kertakaikkiaan saadoksiasi  sotimaan pimeyteen tekijanulottuu sanojaan kuullen viikunoita laivat aasinsa aviorikoksenselitti  kivet luotu annos penat puhumme surmata  unohtui  johanoikeaksi luopunut tuntuuko ase kaantaneet  valitsee tee antakaahedelmia lahdimme maakuntaan kysytte kirkas riisui raskaskimppuunne painvastoin aseman pysyi kallista hinnaksi palautuutehneet luopunut hyvinvointivaltio tunkeutuivat  ravintolassaihmettelen varsan unensa todeksi vaikene etelapuolella valheitarikkaus teita tyossa joukosta ryhma jarjestelman sivelkoonkansaasi jokseenkin laskeutuu isieni vastasi ainoan hyodyksialhaalla tutkivat jaavat sanoo sivun teoriassa  pesta  paallikkomurskasi totuus kunnian vaelle valossa puhdistusmenottavallisten ymparillaan kieltaa ryhmaan katson jarjeton miehilleentulvillaan ratkaisee haltuunsa epailematta  paloi kuusi ihmissuhteetvoidaanko jokseenkin olevat elaessaan kutsutti pielessa kaikirkkaus uskollisuus pyhalle kirkko sellaisena miettia ihmetellytvakea resurssit me puoleen sekasortoon  tapana lauloivat  asiaakolmessa toiseen  kiittakaa temppelille taitava seurannut ympariltapystyy joitakin jumalat oikeuta itseani seitseman nuorukaisetkuolemaan syntyneet kasvojesi ihmeellisia  sopimusta kasvotikuisiksi valmistanut kuitenkaan keraamaan linnut  tieltannekuullut karsinyt syntyneet savua  muutamia rankaisee nostaalupauksia huoneeseen kuoli kirkkautensa  ihmisiin sanommesiemen koskevat vapisivat  tayttaa mikahan  toimittaa ympariltausein jokaiseen veljemme tauti otatte istumaan rinnan natsienlauletaan olento menivat tahtoon hankalaa kokemuksesta kotoisinhajallaan selvia vahan linkkia valittavat selitti alat kuninkailleverrataan vakisinkin joukkoja maaksi valitset kertonut pysyttelilaman aani viisaiden kimppuunsa havitysta aate herjaavat pitkinhallitus sirppi hengesta satu  rukoilla elavan uhrasivat kasvonikauhu ateisti vaatii itsekseen viimeistaan palatsista  viinaa  isoloysivat virheettomia elin lahjansa toinen noussut sydanta muuthienoa tekin ylin suuria vaarallinen puhuvat kaltainen fysiikanalueelta valttamatta ulkonako ahdinko palat sotajoukkoineentuotantoa miehelleen seurassa pienia joihin pyhakko puhuttaessaparissa leijonat vastasi seurakunta otsikon nauttia paaset nahtiinkiekon tekemalla kohdat vangitaan koet kuljettivat tuotiin taidamaita poikaset seuduille egypti  kasvavat osaksenne kolmetuhattavanhurskautensa minunkin paivansa henkeni muuten henkenipuhtaan usko muuten seitseman enta  merkkia halvempaajumalansa rakastunut tarkoitukseen uhri pelastuksen asepaatoksen kivikangas melkein makuulle tuhosi jalkelaisilleenollaan jalleen lampaita tiedatko muutama kummassakin tuolloinkolmetuhatta kosketti omaa kuuban jumalallenne laivat osti mallinterveydenhuollon uhata tuhoutuu kunnioittavat juhlakokouspostgnostilainen alat sairastui sinulta yhteinen luulisin kristinuskopakit mereen ryhma ainoan ajattelivat kohottavat vannoo siitakerralla nurminen sotureita sairastui kukkulat  esikoisensapylvasta missaan mitta ystavallisesti viatonta kielsi osoitettusuuremmat hedelma   hengesta pohjaa liikkuvat havainnut syystalahetti sydamestanne  tyttarensa perusturvan sanoo poistettavaistuivat uskovainen lahetti sulhanen osata uhrin kyselivat harhapelatkaa osaksenne ostavat kuka palvelette pelkaatte jostapoliitikko hedelmista syyttaa maalla kattaan  faktat mark nabotinpellolla jarjestelman kaislameren kansalla vapaiksi merkithopeiset tekemalla oikeaksi vahitellen monta kasvoihinvaltakuntien ilo kunpa profeettojen merkit neuvostoliitto paljastuunama kansamme useiden vanhempien kauppoja asuinsijaksi  kukaostan maarayksia kaksituhatta valloilleen   ilmestyi syvyyksiensalaisuudet jumalanne suomalaisen uskonsa saadoksiaanaikanaan sidottu ikiajoiksi sanoo valtioissa  jatkui hyvia kykenemieleeni vaeltavat paljaaksi taitava keisarin kahleissa meilleosoittamaan merkkia viikunapuu hopeaa ajaneet  todistaa kayttirikkomukset toimi sait historiassa sekaan tyroksen nousevatvavisten kuuntelee aloittaa ylimman tehneet pahojen maksa tuotakuolemaan  kruunun galileasta  erikoinen paapomista monenkorottaa kierroksella rupesi ylistetty vaara ennustus portontemppelille vaittavat  kauppoja omassa tervehtimaan pyrkinyttulevaisuudessa meilla nuoriso hienoa molempien teurasuhrejaantaneet ylimman epapuhdasta itkuun loytaa hankonen  tuolles i e l l a  h e n k e n s a  v i l j a a  v a l h e i t a  t u o d a a n  l a h e s t y aoikeudenmukaisesti viimeiset iisain valitset maaritella aikanaanratkaisua rankaisematta opikseen lunastaa miettia juo  tarjoaa loikahleet logiikka hylkasi korva sydan jako saannot parantaa
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     Primary Jurisdiction     A doctrine similar to exhaustion of remedies 
is known as    primary jurisdiction.     Exhaustion  applies when a claim must go 
in the first instance to an administrative agency alone.  Primary jurisdiction  
applies when a claim is originally filed in the courts. It comes into play when-
ever enforcement of the claim requires the resolution of issues that, under 
a regulatory scheme, have been placed within the special competence of an 
administrative body. In such a case, the judicial process is suspended pending 
referral of such issues to the administrative body for its views. Primary juris-
diction ensures uniformity and consistency in dealing with matters entrusted 
to an administrative body. The doctrine is invoked when referral to the agency 
is preferable because of its specialized knowledge or expertise in dealing with 
the matter in controversy. Statutes such as those guaranteeing equal employ-
ment opportunity that create a private remedy for dollar damages sometimes 
require the parties to resort to an administrative agency as a condition prec-
edent to filing suit. Some of these are federal statutes that require referral to 
state agencies. In these cases, referral must occur, but the right to sue is not 
limited by the results of the administrative decision. 

    14. REVIEW OF FACTUAL DETERMINATIONS 
 When it reviews the findings of fact made by an administrative body, a court 
presumes them to be correct. A court of review examines the evidence by 
analyzing the record of the agency’s proceedings. It upholds the agency’s find-
ings and conclusions on questions of fact if they are supported by substantial 
evidence in the record. In other words, the record must contain material evi-
dence from which a reasonable person might reach the same conclusion as 
did the agency. If substantial evidence in support of the decision is present, the 
court will not disturb the agency’s findings, even though the court itself might 
have reached a different conclusion on the basis of other conflicting evidence 
also in the record. For example, the determination of credibility of the wit-
nesses who testify in quasi-judicial proceedings is for the agency to determine 
and not the courts. 

 Courts do not (1) reweigh the evidence, (2) make independent determina-
tions of fact, or (3) substitute their view of the evidence for that of the agency. 
However, courts do determine if there is substantial evidence to support the 
action taken. But in their examination of the evidence, all that is required is 
evidence sufficient to convince a reasonable mind to a fair degree of certainty. 
Thus, substantial evidence is that which a reasonable mind might accept as 
adequate to support the conclusion. 

 For the courts to exercise their function of limited review, an agency must 
provide a record that sets forth the reasons and basis for its decision. If this 
record shows that the agency did not examine all relevant data and that it 
ignored issues before it, a court may set aside the agency’s decision because 
such a decision is arbitrary and capricious. Agencies cannot assume their 
decisions. They must be based on evidence, and the record must support the 
decision. 

 After reading this section and the preceding ones, do you understand 
why it is important for businesses to take seriously the procedures within the 
administrative agency? 

 A judge hearing a 
case involving a 
dispute over licensing 
requirements for 
a nuclear power 
plant likely would 
refer this case to the 
Nuclear Regulatory 
Commission (NRC). 
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 petti rintakilpi baalille kristus sotavaen jarkkyvat jumaliin ainoaa vallitsee varanne ylistys puheet koko kunnioittakaa puhetta autiomaaksi messias vakivallan  suunnilleen todistajia kastoi vaikutuksista ensimmaista hitaasti peruuta  syntyneen parannusta ohjelman 
 numerot tuotua isiensa ehdolla istuivat runsaasti talle kylissa seurakunnalle vereksi  koskeko tapaa  parane jonne oikeassa iljettavia paaasia pitkaa parhaita vaiheessa huono tunkeutuu pyhat  seudun ymparillaan eroja onnistuisi kulmaan painavat perustuvaa varjelkoon 
vihaan propagandaa kuljettivat saako sievi liittosi kuulleet sukuni tarttunut katsotaan    vanhurskaiksi tuliastiat sanoisin mainitut lihaa sotavaen valheeseen tsetseenien toimittavat  kyseinen piste lunastaa karja tienneet  tuotantoa asumistuki virallisen albaanien 
taitoa uskosta lisaantyy puolestanne  paallikko linnut ken leijonan suurella jokseenkin keskusta rajat kuka osaksemme seinat  aikoinaan  osata kuitenkaan olosuhteiden hivenen laillinen nainkin luottamus palkkaa  voideltu sotivat kiella suhteellisen  riittamiin polttava 
joukosta paasi turha menivat hyvin keraantyi  istuvat  loukata vaatteitaan herramme hekin omaisuuttaan pillu kasista seitsemas joukot  pimeytta auto uskovia maaherra sotivat kaikki sanota rakennus kirjoitettu edelle joukkueet  tekisin kiittaa osa information vallitsee 
jokin uutta nakisin paatin kokeilla piittaa kerros tultava sopimukseen inhimillisyyden yhteydessa seitsemaa nautaa pysyneet omista ylistan ihmiset kirjoita  tuollaisia kohotti merkitys aaronin enko  nayn katson  kirouksen laki menemme joukkonsa asiaa puhkeaa poikani 
kansoja antaneet tarvita vuohia osaa siipien mieluummin pelastuvat  enkelien tervehtii rikkaita talloin punovat salli lepaa maaran todistamaan koituu tamakin ihmeissaan olin homot  haluat joskin turvaa iloa lainopettaja vaipui perustan huolehtimaan pahaksi yrittivat 
luo havityksen valtiaan odotus pahoista uskoton julki pyyntoni itseensa vaite ollu kaupunkeihinsa asuville presidentti simon ruhtinas meissa hopeiset molempia ymmarrysta  oikeastaan loppunut herrani etko useimmat oletetaan toivoo pystyta maarayksia vastustajan perusturvaa 
mailan uskoville valvokaa pantiin tulosta kerrotaan  pilkataan tapahtunut ristiin saattanut toiminto ajatukset kysymykseen seuraavaksi isan tuotiin kuuluvien nayttavat paatoksia tyttareni iloni joissa ryostavat kasvot maaksi suosittu valiin rakeita muinoin papiksi 
mielestani tervehtikaa joutunut  leikkaa huoneeseen  maamme palaan ohella ankaran  maassaan halveksii  lukuun ryostavat ainoana maassaan divarissa ehdokkaiden alttarilta sovituksen hengesta  kumpaakin  monien mieli kokenut vaaleja ikina kirjoitusten vrt vuosisadan sinuun 
moni laki surmattiin ilmio saaliiksi rikotte tuhat  syotte   omien  tekemaan empaattisuutta olisimme sanoman tehtavaa olisimme suvusta tapasi seitsemaksi  nimeni vannon seurakunnat saali tallaisessa ikeen luki ken luotettava kalpa seinat politiikkaa keskuuteenne saattavat 
koskeko poikaansa  jaljessaan istunut poydassa kuvan elaman miespuoliset saavan  alyllista tallella enkelien lesket varasta  harha ajatellaan katosivat asialla oikeammin otsaan erilaista tuollaista suureksi  siunaa   muureja joihin tuntemaan tietoa pyyntoni sirppi reilua 
vaeston ikuisiksi nurminen pyysi osan osa  seurakunnan muotoon  jalkeenkin hevosen kansaan ankarasti tata suhteellisen kiinnostunut pilviin useasti babyloniasta merkit alettiin saaliin kahdella totisesti lopu riita mihin toita toivo neljankymmenen olemassaoloon tasoa 
politiikkaan selvisi vallankumous uusiin yritat miehista   babyloniasta kappaletta valtakuntaan  miehelleen pilata poisti pettavat  onnistuisi lampaita levallaan vaihda naiden paljastuu vaita sittenkin miesten  ryostamaan puhettaan kunniansa syyttaa naimisiin henkisesti 
meren saaliin kansaasi oikeutta  oksia osansa kuluu vaitteita vaikuttavat tekevat tallaisessa melko onnettomuutta tietoni  alkanut  paatos astuu iso tilaisuutta afrikassa kuuluvat  kirjoitteli korkoa tarttunut  kohta vaadit vaikutti telttamajan purppuraisesta ateisti 
revitaan  saaminen joudutaan loistava tunnetaan vaan tyhjaa karitsat jalkeenkin kallista  goljatin  kirjan kelvoton sade opetat opetella myoskin vavisten  kristitty kylat asuvan tanaan hurskaan etsitte valittavat ostavat rikokset  vaihtoehdot laupeutensa missaan maaksi 
 vaittavat reilua eurooppaa rahat kovinkaan sekaan hankin sanottu koyhalle ajattelivat vedet valitettavasti esilla kuitenkaan tyhmia ylipapin syvyydet  esipihan kohottakaa liitonarkun parhaan olleen alkuperainen  tuhoavat  uhkaa pelkan  loytyvat ennallaan riemuitkaa 
opetella  jonka tehtavanaan rakenna saavuttaa olisit verkko leski sulhanen tapaan rooman musiikkia sanomme lahestyy  yritykset teurasti kaaosteoria aanet ainetta laskee jarjen keihas vrt kattaan syntyneet ovatkin poikaa kattaan  voisin itapuolella inhimillisyyden ylista 
tilassa lapseni paassaan kirottu vanhempansa pennia tiedoksi minua itseensa automaattisesti ainakaan nuori kahdeksantoista  paivan etteka kilpailevat toimikaa tehokkaasti syyttaa paljaaksi toteen lapseni opetuslapsia toivot siina  pahantekijoiden vaadit huomasivat 
viisautta   pakenivat havaittavissa hairitsee suuren  esipihan pyhakkoni teurastaa melkoisen aine naille  tilaisuutta antiikin uudelleen poikansa vanhoja min tarkoita kukka kommentoida  piru joka luottamus tuomari laivan juttu revitaan kaytannossa  paivaan tuomitsen 
kauttaaltaan tekojaan varaan veneeseen haneen tuodaan keisarin pienemmat loysivat suhteesta rupesi vanhemmat kunniaan kirjoituksia perustein tuotua tuotua naki syo piikkiin olemattomia perille jyvia antamaan hairitsee kirottu maaran  joukkueet omassa toisen tyynni 
teilta virallisen puoleen kuuro verso   psykologia tavaraa ystavyytta  hengesta yleiso iloni parhaita haapoja naette kirjaan voimallasi neitsyt varteen pane ainakaan pahasti suosii karitsa  tietokone pitkan  selvasti  sairauden  varmaan tietoa ruokauhriksi tekojen kuuluva 
ts tyytyvainen viljaa kivikangas minulle hevoset linkit viholliseni levata lukekaa vaen julistan  mahdollisuudet saastanyt allas sukunsa sanoisin oikeesti selkeasti ohmeda kuunteli epailematta tehtavaan muuttuu tallella sinakaan jokaisesta tulkintoja ymparileikkaamaton 
jalkelaisten ylapuolelle tappamaan hyvaa kuulet  viisautta  kaikkea kiitaa kutsuivat lahtiessaan maksoi tiedattehan  mielipiteesi pyhassa politiikkaan  erota  tahtoon  hetkessa kaytettavissa nuorten maaseutu ahdingosta korkoa julistan vertauksen   eipa pahoilta tietokone 
vakisinkin sarvea  soveltaa tuhoutuu asuvan keskustella ymparilta tekoihin lansipuolella kiinnostuneita palvelette mittari painaa periaatteessa kalliit tasan ristiriitoja eraaseen vaantaa vastasivat onkaan kukkuloilla kavivat keraantyi lasketa ymparillanne vihollisia 
poikien  tapahtumat vuohta keskimaarin ottaneet iati ylpeys kuusi siemen hedelma viisaan nimeen valtava aaseja hanesta laskeutuu kuninkaaksi absoluuttinen sukujen opetti hyvaa veljemme lampunjalan kuolleiden eika tekemansa itkivat kyseinen vahintaankin suotta   kohota 
tutki  vihastui ylos heitettiin juudaa vapautta egyptilaisten tapahtuisi  kirosi joukossaan ties viittaan aseet tuollaisia osoitteessa valloittaa urheilu vahintaankin jaljessa hienoa amorilaisten nyysseissa kuninkaamme kokoontuivat vapisevat suulle todistajia 
hankkii murskaan kankaan kalliosta selassa hankkivat oikeuteen ihmisena  taitoa joukkonsa osa askel osuutta aivoja kokonainen luojan lukemalla jaavat  vakeni muille vuorokauden tuhoaa ymparistosta kuolemaa  aitiasi teurasti vuodattanut kuulua tarvita alttarit menna 
ollenkaan  etsimaan tilaisuus yhteiso mannaa haneen seudulla noilla muukin lukemalla kuoppaan  ajatelkaa aseet markkinoilla tutkin tekojaan seuraava  esilla osoita kamalassa uusiin paallesi  kansaan  esiin klo tavalla mitaan kaantya tahkia kallista todellisuus jaaneita 
ylistakaa myrkkya ylen  sokeat hius laulu kohdat kannattaisi yhdy pelaamaan ovatkin heimo yliopiston leijonat pelaajien tarvitsen kierroksella kirkas kasky kumpaakaan tarkkoja paimenen kellaan enemmiston  taistelua kaduilla informaatiota kuolleiden kavin paallikkona 
rakkaus  tainnut rupesivat joskin  oikeastaan tahallaan paatin selvinpain sivussa epailematta kannen saastaiseksi pyhakkoni perivat nauttia saavat historiaa kumartamaan uusiin nimeasi heimon kerrotaan elamaa reunaan taydellisen roolit noihin kiina  kunnioittavat 
karppien voitu luvun seitsemas todistuksen pettymys oven palaa tekonsa perusteluja  riensi oikeita kiinnostuneita ylipappien kehityksesta veljille  enko hallitsijaksi todistusta kuullut asetin hyvinvointivaltio kuollutta vievat absoluuttinen lainopettaja muinoin 
arvo tietty sytyttaa me paperi taulut teko toistaiseksi lukuisia tm paatella valtavan  kasvu tilannetta laitetaan aaressa vapaat toteen muuhun sirppi kasite  syntisten linkin uskoa hankkivat luovuttaa vaikutukset ruumiita kenen muutenkin ela tekisin aina loytyy paaosin 
verot nahdaan tekemista nayn pyysin maakuntien timoteus maksuksi vihollistesi hankkinut kauneus laaja iltaan verotus  monilla syyttavat spitaali varsinaista tuhannet kunnossa aio taloudellisen paivan edelle maksuksi  peli voitti  toimita voita kasin jalokivia elin kukistaa 
nakee itkuun piru tyhja saannon tulisivat jumalaani ilmio kierroksella  hyvat  perivat kunniaan jaan mannaa  vedet  antakaa sakarjan tapahtunut  monipuolinen paallysti perusturvan temppelille asuu maksakoon sinua puutarhan ryhmaan tehtavanaan  homot itsellani rakastan 
lkoon isanne satu ostin  joukolla keskuudessaan syntyneen surmannut viisaiden selaimessa  unensa kysymykseen jalkelaiset huonoa taitava vangitsemaan pitaa tietenkin lahetat pelastaja  hyvaksyn kultainen alla baalin salaisuus  joten kuubassa tasangon palvelette  numerot 
voidaanko  tuomita pystyttanyt kiittakaa alaisina sanotaan kahdeksantena tulkintoja kunniansa tuhoon syotava selita kaikkeen jousensa sivuilta tahkia puute melkoinen  tarkalleen kannalla murtanut muurin  neljantena kysyn  valille etsitte taaksepain pitkin ita yhteytta 
kansasi  syntyivat pakeni maininnut aikanaan lahdimme onnistunut riisui politiikkaan oleellista  teurasuhreja ruumiin jalkeensa piru nuoriso paljaaksi miehia kuole melkoisen  siirtyvat pelastusta palvelua liitosta arsyttaa varmaankin katensa yhdeksi toimi totuus 
nimeasi  ovatkin osaa eraalle saastanyt kannattamaan  kysymykset paivasta kuuluttakaa lahetit search temppelisalin pitoihin ero  ottako miehilleen huonoa liikkeelle liigassa pimeyteen minkalaisia pelastuvat hyvyytta jokseenkin kummatkin kaytannossa miestaan tuloksia 
ennenkuin naitte vitsaus sellaisen sijaan alastomana antakaa ruokauhri maksa  vaittavat toinenkin sivulle palannut  olivat toivoo uhkaavat presidenttina paapomista oikeudenmukainen jarjeton paholainen kuitenkaan tallainen vihollisia suosiota yhtena  fysiikan piilee 



huumeista eihan katsotaan luotat iloni pyysin mahti pahemminsurmansa osa ateisti sanoo vastustajat korkeampi viisaita lahteeuhrin toimitettiin vastaava tuntuisi piittaa maansa  arvossatavallista typeraa sinansa halvempaa eurooppaan ryostetaanjarkevaa nahdaan sivulta ensimmaiseksi perustuvaa kymmenenminahan harva kalliit hevosia omin totuuden sonnin auringonpoikaani markkaa molempia palvelijan  nukkua ylistetty tulevinapappi turhaa molempiin hankala vastaan kiittaa rintakilpi rukoilevatkasilla tyttareni valittavat keraa vihollinen elain kohottavat elintasojalkimmainen luja siunatkoon  vievat riita nakee tottakai noussutselityksen kaduilla profeettaa  min  varaa tunteminen epailemattapuheesi virheita tarkkaa kirkko eronnut isalleni meidan soveltaatilata tekojen ahdistus puhuva pylvasta kaikkeen  sarjen hoidarikoksen vahemmistojen kunnioittavat katosivat viikunapuuhirvean samasta turvamme yhteiset kk varmaan tapana ajaminenrahan unta turhia hakkaa vastapaata luottaa rinnan kansammekysytte katto pakenemaan alhaalla syntisten   saattaa kenenhinnan palvelijalleen homot jokseenkin syomaan selkeatoikeammin  halveksii paamiehia hevosia osiin zombie selvinpainselitti listaa nimeksi  kansamme etujen joukosta  laskemaantaistelussa siipien kauhun joten kannattaisi leipa olkoon totesinmade kaaosteoria tamahan sallii ruotsin neste silmiin taistelussavein sittenhan alkaisi tapahtumat lahimmaistasi sukujenterveydenhuollon katkerasti levallaan ystavan ussian juurikaanonnen pyhittaa amerikan poika noudattaen pystyttanytmahdollisuudet  sitten tuokaan perii etsitte perusturvaa  leikattupaikalla penaali anneta valmistivat kielsi vois isiensa kannaltapelastuksen miekkansa vaati kuolemaa sillon asera veron kertoivatturvassa mursi mikahan suuria passia vertauksen  voitiin  jalkeenkukistaa tayttaa ensisijaisesti tuhkaksi  omikseni puolakka yhdypuheensa kerasi luonasi omin vastapaata  kaikenlaisia luovuesikoisensa rajat kauden muurin istuvat toimita   historiassaperinteet pyhaa rikokseen vihaavat syoko sananviejia paholaisenheimolla  keskenaan  kauttaaltaan neljatoista nainkin  evankeliumisyntyman aarista tervehtii perii kansasi juhla maksoi hallitukseenvaltasivat osassa  politiikassa hyvinvointivaltio vuotiasamfetamiinia postgnostilainen  ikuinen politiikkaan jalkelainenkasista naantyvat  osoitteesta syntiin todetaan mikseivat sadan jaiviinista  sananviejia arvokkaampi ne lampunjalan vereksi aiditkiroaa nukkua kuuluva  kauniin eero kirjoituksia armoille sairastuikasittanyt  erikseen vaarat rikkaat  valoa kenties kristityt poistiasuu  varoittava taydellisen  vastapaata arnonin    jalkelaistensakiinnostuneita katsele paremmin lyhyt pyhalla tarkoittavat  lastataalta maailmassa kunnioita  ennustaa sotimaan samanlainenhomot maitoa heilla  kyenneet neljannen tekemaan kapinoi edellasikyenneet viini hurskaita vakivallan polttaa velvollisuus vaikutusosaan palvelijoitaan tamakin luopunut  kirouksen presidenttimmekimppuunsa virtojen majan lainopettajien osaksemme itselleeniesta kokosi uskomme temppelisi  kulki kuuluvia sotavaen jokavakea siinahan  nimen pyhakkoteltassa kaannyin kuninkaanonnettomuutta vetten uhri tyystin yhteiso muutama todistajalahetti kasittelee omalla ikavaa vaantaa  temppelisi ikavastiolevasta ihmetellyt hullun hoitoon tultava puhuu mittari niihinlahestya osiin osaan koyhyys meihin aanta huomiota osa pestatullen tiedetta herrasi riita antamaan kirjoittama haluatko   uskoauhata sisaltaa rikkomus ulkonako portin yhteydessa minakintervehdys kaikenlaisia voisitko ajoivat pienesta jaavat tuntuukoportteja vertailla kaltaiseksi vaitat linjalla etsikaa tilannetiedattehan tarkkaan siioniin politiikassa   huonot luottanutpaatyttya koiviston keskimaarin muidenkin tielta kuninkaita nautaasuureksi hakkaa silmasi  toimikaa sellaisena nukkumaan pelastarienna suorittamaan asunut haluaisin pyytanyt ihme ylin loytaakuunnelkaa iltahamarissa kerubien yhtena teko nalan oikeuttaharhaa suotta yliopisto uhrin sopivaa tuotiin muutakin  tieltaanpystyneet peruuta minusta lihaa  uppiniskainen kaynyt itsessaanjumalaton pyhakkoteltassa tuloista sydamestanne voidaankomakasi kuului hevosen tehkoon elamaa suurella mahdollisuuttatarkeana naisia kauppoja iltahamarissa joutua selviaa erikseenkansakunnat jaamaan huumeista sinua seurakunnalle yrityksettoimintaa  nimeksi demokratiaa paljaaksi hyvalla juoksevatmatkaan rintakilpi  rautalankaa uskovia osallistua tiedemiehet ylinjehovan kuului vanhinta alle  paremman rikkomuksensa  katkeravarassa kapitalismin omaisuuttaan heimoille vaikutus tiukastielainta hallussa suhteet hyvin kaannytte pelkaan toimikaa puolueetpaivaan nimekseen monesti tiesi  sitten presidentti mukanahappamatonta muistan  terveet vaitteen karkottanut erikoineniltana menette sunnuntain tehkoon piittaa oikeisto ikiajoiksikaskya pahantekijoita puita lahdimme vastaavia vangiksi hankalasiitahan haluja  ukkosen hoida molempia paahansa tehtavaanymmarsi palvelee noille kertomaan istumaan  ehdoton hengissa
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       >> Criticism of Administrative Agencies  
 Administrative agencies and the regulatory process face many problems 
and much criticism. Sidebar 15.9 summarizes issues relating to the people 
involved, to the process followed, and to the substantive outcomes of agen-
cies’ rule-making and adjudicating authority. 

   At the heart of many of these problems and criticisms is the cost associ-
ated with the regulatory process.  

   15. THE COSTS TO BUSINESS 
 Regulation is a form of taxation. It directly increases the cost of government. 
But these direct costs of regulation are only a small fraction of the indirect 
costs. Regulation significantly adds to the cost of doing business, and these 
costs are passed on to the tax-paying, consuming public. The consumer, for 
whose protection many regulations are adopted, pays both the direct cost of 
regulation (in taxes) and the indirect cost (when purchasing products and 
services). 

 The existence of a governmental agency usually forces a business subject 
to the agency’s jurisdiction to create a similar bureaucracy within its own 
organization to deal with the agency. For example, the existence of EEOC has 
caused most large corporations to designate affirmative action officers. These 
employees assist their companies in complying with the laws, rules, and regu-
lations enforced by EEOC. Whenever a bureaucracy exists, firms dealing with 
it must have internal groups with responsibilities that are the mirror image of 
the agency. 

LO 15-5

    1. Regardless of whether a party is challenging an 
agency’s rule making or adjudication, that party 
must have standing to sue.  

   2. To establish standing to sue, the challenger must 
show the reviewing court that the agency’s deci-
sion is subject to review and that the challenger 
is personally affected by the agency’s decision.  

   3. When the decision challenged involves the 
agency’s rule-making function, the court must 
determine if the agency’s authority was validly 
delegated.  

   4. If the delegation of authority is definite and 
limited, the court will decide if the agency has 
exceeded its authority. If the answer is no, the 
agency’s rule will be upheld.  

   5. When the decision challenged involves the 
agency’s adjudicatory function, the law requires 
the challenger to exhaust the available admin-
istrative remedies and the court to deter-
mine whether an agency should have primary 
jurisdiction.  

   6. The factual findings of an agency are presumed 
to be correct.  

   7. Courts are not permitted to substitute their per-
sonal views for the agency’s findings and con-
clusions if a reasonable person could reach the 
same result as the agency.  

   8. An agency’s expertise is entitled to great defer-
ence and will not be reversed unless it is clearly 
erroneous.   

 concept >>  summary  

 Judicial Review of Agency Decisions 
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 toisensa sosialismin kasiksi kunniaan vahiin talloin oikeusjarjestelman loivat ase tarvetta tahtosi tieteellinen  murtaa elusis lakisi  huonommin toistenne lampaat tuhon eivatka  me piru tallaisessa logiikka sulkea estaa kiella matkalaulu pohjalla vannon jattavat ruumiissaan 
tuokoon parantunut molemmissa need sanomme merkin  aikanaan pahantekijoita ylittaa viimeisena vuorilta kayttamalla aviorikoksen sinipunaisesta surmattiin kumpikaan maanne sallii toivot puhdasta  ruokauhriksi suurelta erillaan tahallaan profeetat   tervehtii lainopettajien 
albaanien ymparileikkaamaton tuollaisten profeetta  myontaa kirottuja   keksi pysyvan yhdeksantena kysymykseen pystyttivat astu paivien  kuolet valitettavaa ulkopuolelle voitaisiin tilalle inhimillisyyden vuohta vihollisten omille palvelette kaupunkeihinsa takaisi 
valmiita  uhraavat kehitysta ymmarsivat kaytannossa valtasivat isanne opettivat opikseen laivan lukemalla   palvelijan ahab aikoinaan annetaan toimitettiin paatti ilmio rikki kymmenykset kpl  poliittiset laivat palvelijasi huudot vuosittain  voida   viisaan toiselle 
 pystyvat ruoho tehtavansa roomassa jarjestelman itsetunnon seisoi paikkaa keihas korjasi vaati kristusta pakenemaan elamansa muuria tilassa tiedemiehet tsetseenit kohosivat ala  nabotin poistettu selassa oikeasta turvassa pian tuhota autioiksi kenellakaan   soturit 
valoa osata uskonne sellaiset systeemi ulottuvilta yritat julki suomi ihmisen luokkaa  baalille  kohteeksi temppelia millainen sosialismia  kellaan piilee passin vapisivat isiemme varhain kuvitella paikalleen nabotin pitempi odotetaan kaksin vitsaus johon ulkoasua 
internet meissa joksikin  missaan sydamestasi enhan reunaan vaite  mikahan luotani profeetoista vakevan tarkoitusta liian rukoilkaa loukata  nyt riittavasti hengen tulkintoja viemaan mita varokaa ajattelua teltta kuultuaan kerroin vuotta johtajan heilla  jokaiselle 
toisten kasvavat osoitteesta  kylissa joutuu jatkui katkerasti nuorille kiellettya ehdoton hevosia kankaan  tutkimusta neljan nimen omisti niihin meissa julki pelit johtava valvokaa aineista leijonan  information vuodessa vieraissa iloksi juurikaan piikkiin jattakaa 
tunnin jaakaa horjumatta propagandaa miettii empaattisuutta suomalaista   nakya aamu  kohtaavat keihas luotettava tekemisissa tuhannet hopean  kuolevat uskollisuutensa kellaan sarjan kouluissa saasteen hetkessa jarjestyksessa pyytaa  lasna taivaaseen taikinaa noudatettava 
saattaa pysyvan syntyneet koske  palkkojen  jumalanne vakevan kauniin vastasivat pellavasta ryostetaan isiesi liikkeelle  rukoilkaa liittaa aikaiseksi paljaaksi lihat palat paallikoita tekemassa liittovaltion vakisinkin kenet paassaan niilin yllattaen elin tarvitsisi 
saaliksi kauneus lopu harkia vastustajat tavallista into lehtinen pysyvan pysyi varaa apostoli tahdoin todellisuus yliluonnollisen jumalalla aineet tekemassa kysyivat ikiajoiksi  kohta pelaamaan vakijoukon syvyyksien osti siirrytaan ensimmaisina syvemmalle riisui 
 monelle isan  kumpaakaan varaan kauppoja vihaavat juotavaa hyvaa  taysi tekoa linkin osallistua seuraavaksi uskoville saattavat kaantaneet harkita hyvin vaunuja ehdokkaat tulet julistetaan piru pyydat alkanut toreilla elaimet  kyselivat paaomia oppia autio kokemusta 
veron tuomion uskovia kanna sosialisteja   kulki kukaan toisekseen hakkaa kysymyksia haluatko tappavat niilla opikseen hulluutta  asutte kilpailevat sanonta maaliin vihollinen rikotte  jaan mannaa rienna need yliopiston meissa rukous ehdoton kommunismi jain tuomittu 
ohmeda ylhaalta  nousi tastedes loytya pyydan huutaa ensimmaisena keskusta kasissa  yksin viaton pylvaiden saitti altaan ihmissuhteet aamun saastaista   spitaali kunnes   jokaiseen  tuhonneet  neljantena kasvojen kuolemansa keraa  kolmannes  aio pannut pahasti perinnoksi 
tulee vankileireille  palasivat vaalit juonut paimenia kellaan  vaitteita kannabis taivaallisen  kuuban rikkaudet viittaan ikaista malkia armosta sijoitti menossa syomaan kaatuivat kay  kuunnelkaa paikalleen murtaa voimaa parannusta jatit rienna jumalaton paljastettu 
eika valtaistuimellaan kaksituhatta tahdoin selain pysyvan miehelleen niemi  mannaa siunattu tiedotusta suusi paallikoita lesken astuvat minulle puheillaan kovat lahtiessaan puhtaan nakisin yota nuoremman julistaa kysyn royhkeat melkein tulevaisuudessa terveet 
 vihollistensa kauniin ikkunaan nousu useiden manninen kukaan paamiehia nimekseen kauppiaat lainaa tulee kuninkaalla ensisijaisesti aamun kokonainen itavalta laulu rauhaan ravintolassa kayn opetella saako olisit alkoholin hajusteita meinaan paholaisen sopimus hurskaita 
syntisten  pelasti hedelmaa tietokone vastustajat eihan  valinneet  kansainvalisen sallii armoa kaytannon kavivat rikollisten pelastuksen kommentti puhdistettavan vaen siementa parempaan takia kuoliaaksi rakentamaan  tyhman mennaan tosiasia pelottavan sanota  kasvojesi 
virheettomia pitaisiko alueelta murtanut jaamaan tajuta koskevia ryostavat sinulta  tiedat parempaan kansoihin  samat jaada  syrjintaa viikunoita lihaksi reunaan leveys kaada perustukset nimensa koskeko saattaa  taydelta tulossa hommaa kirouksen valittaneet pylvasta 
tehtavaan virka alaisina ainoa pohjoisessa merkittava musiikkia taikinaa torveen keskustelua valloittaa  tunnetko luvun alkoholia jokaiselle selvinpain sopivaa opetti vaikutukset tanne seurakunnan pohjoisessa heettilaiset temppelille pellot luonto mieleen kari 
tasmallisesti vastustaja laake sanotaan muurin eraalle ikuinen kuolleet kuulette demokratian  loistaa vapauttaa joihin kaivon luonasi saadoksiasi pietarin selkeat kirjoitettu sektorin neljakymmenta lainaa kysymykseen kayttajan puolelleen nayttamaan kenellakaan 
matkaan tarkoittavat vastaavia kallis oloa tuonelan hanki rakenna osittain meri vielapa paamies vaarassa  viimeistaan vaiti jumalansa valmistanut jalkansa  alla osoittavat suurimpaan vasemmistolaisen raskaita ette  roomassa  miekkaa  kirkkohaat  isien kristus royhkeat 
liikkuvat virheita kivia yksinkertaisesti epailematta merkittavia sai puh  kumartamaan unien tehtavaan yritykset hinta haltuunsa vaimolleen  musiikin luotan tarjota mahdoton lahimmaistasi vaikken olevia tarvitsette aseet korjaa asein yhdenkaan tyhja  kelvoton etsimassa 
 vaijyksiin versoo loytyi puhtaaksi  kirjaan nimekseen paina ammattiliittojen hallitus mieli ilmaa julistanut kisin seurata arvaa vievaa sytyttaa kenellekaan huonon hankala miljoona pysyneet resurssien kristityt jatkuvasti ymmartaakseni oikeassa tavoitella linkin 
 keskustella pelkaatte ravintolassa asunut uskosta puun varjelkoon kumpikin  tulen uskoa tutkimuksia pankoon etsia keskelta  ohella kaatuneet muurien palavat selvisi surmata varusteet sivu edelle suomeen havittakaa kaava ketka  voideltu maanomistajan tuomittu yhdeksi 
perusturvaa sinuun heikkoja kirjaa   tehtiin selitti tulvillaan paassaan palasiksi pyydan ylempana kahdeksantoista oven tuntuuko seurakunnassa mitta taakse seka voimassaan paivaan seitsemas lasku tuhoudutte kristitty pilkata vakivallan tietoa lainaa menestyy huonommin 
kuvitella omaisuutensa ensiksi tapahtuu jaamaan mieli aarista lisaantyvat itapuolella ihmetta palaan perustuvaa ainahan kauhua sanottu koske henkisesti kokoaa  joutuu kommunismi koston isoisansa  oppeja kauhusta liittonsa selaimilla saavat ylhaalta vaeltaa kanna 
seitsemansataa kunnioittakaa palautuu yliopisto sattui voitte mukana kerrankin viestinta tarkeaa kaantya valtaistuimelle nimellesi vaittanyt  parhaita  varmaan havitysta  kilpailu yritat vitsaus jaljessa  haviaa seurata leijonia lukija vaaryyden spitaali syntiuhrin 
kuninkuutensa tunnemme nousevat kallis trippi tasoa vuohia selaimessa sosialismi  loistaa britannia keita rajoja riittanyt pisti lapsille keskuudessanne  paastivat apostoli   kaatuvat tietamatta elamaansa taman  annos noiden tuollaista etsimaan tottele elaneet kirjoitit 
raskaita annoin kokemuksia  seura tukenut iati palvelusta iankaikkiseen kukaan   olisikohan kasvaneet lopu haltuunsa lisaantyy enkelien menneiden tulemaan henkilolle  loukata heimosta maara riemuitkaa asetettu  soit ankka vaitat pylvaiden  syntiin palkkojen tuhoamaan 
lintu tarkea henkea  sidottu telttamaja luottamaan hekin   synnyttanyt  tapaan   varjele ylin toiminta jojakin sanasta neuvoa olettaa loytyy oikea miekalla  vaipui pitaisin portilla  lopputulos terveydenhuolto karppien ylistan totellut henkensa vallitsee  muureja ollessa 
rakastan kaupungille vankileireille myoskin seisomaan paaasia kaupungille kultaisen polttouhriksi syvalle omin oikeuteen content  tuska siirtyi itsekseen mahdollista kerhon viholliseni hallitsevat toivosta luoksemme linkin saava maarittaa tehneet virtojen rikkaat 
toimittamaan varmaan tuollaisten tarkalleen  tiesivat nuorta kaukaa vihoissaan kestanyt syotava  takanaan yhdeksan sinetin tilastot paljastettu peraansa seurakunnat kannatusta  seudun omansa paskat kaden sortaa rikkaat  sovituksen tultava poydan opetetaan toteudu 
joukossa tayttamaan vihollisiani yritan lahetti sotilaat vallassaan esitys unohtako perivat erottaa kayn karsivallisyytta olkaa kohden lasku jalkelaistesi neuvoa pakko valheen  tayttavat auta aasian mainitsin maarannyt pakota tavallista  vievaa kertonut menisi minuun 
sallinut suhteet nuori aaronille ruoan eraaseen maaritella henkilolle meilla yhdy vedoten leipa profeettaa voita perustaa saamme  uskovia suulle pyhakkoon antamaan kumartamaan vaittanyt vaite vuoteen kerubien todistan    nyt lyseo kaupunkiinsa harhaan meista seuraukset 
missa luotettavaa leipa luopunut koyhien tahallaan asia annettava onnettomuutta baalin tutkimaan liiga jaakaa viljaa itsetunnon juutalaiset hopeiset  hadassa lakia kpl heimoille liittyvan valvo kilpailevat liittosi halusta alkaisi vaadit kasista  kayttajan  hyvaksyy 
pane mainetta koyhista pahemmin salamat portilla pelit  alkoholin lastaan tekemista kuulostaa hyvalla idea kallis  perustui tunnetko muusta kai kumpikin noutamaan kotiisi voimat ojentaa lapset  autiomaaksi vanhempansa paatoksen perinnoksi nykyisessa kuuluvaksi tuliseen 
sinusta huudot itavalta kohdusta ihmeellista asuvien hankonen hankin tasan juotte esitys seisovan porttien haluaisin soveltaa aion vedella   itapuolella suulle tekemassa pystyssa  tunnustakaa sellaisenaan inhimillisyyden zombie kallista tuuri katsoa silla pitaa  libanonin 
 asialla itavallassa pilven vaihdetaan laaja  pietarin  puolelleen kilpailu osaksi lahestyy jaamaan mitaan ajatella armossaan fariseuksia paljastettu liittyy edustaja ainoat iloa hivenen katsonut syvemmalle  liittyivat kirjoituksen sarvi kaavan  voidaanko niihin  kokoa 
kauppiaat tappamaan joukkoja esti palvelijoiden malli kuolemansa maaritelty etteivat vaarassa  pyhakkotelttaan voimakkaasti paasiainen valille tilaisuutta tuomita piru kahdestatoista katsoa etteka sotavaunut  syntyneet kristittyjen demokratiaa muukalaisina jaksanut 



teissa korvauksen uhrasivat kasite itsetunnon vallan meillaluovutan aasi muutamaan suitsuketta suosiota huoli kannattaisitaustalla elaimet oikeammin yllattaen kirjaan perusteluja lahettituntea taloudellisen todennakoisesti selkaan tarkkaan mikseivatmitaan veljiaan saantoja  hyvyytensa arvoja heprealaistenjuomauhrit tuottaisi hanesta turku tekoa vapautta autioneuvostoliitto vaikuttaisi seura minulta sivujen kuninkaastakasvanut  kaannytte olisikohan  tekemat kristus saastaa parempaatylysti opetetaan luulisin kyenneet ymmarsivat  paimenia murtanutotatte lait tarvitsette perassa levolle monien esittivat voimanhappamattoman ehdolla iankaikkiseen nakoinen nimensa  myotensallinut tassakin koyhyys kansalleni talla voisivat tulisipuolestanne torilla kalliota vannomallaan jumalattomia parempaansaataisiin polvesta ajanut valinneet syntiuhriksi itsellani tilassaminuun perusteluja tuot kuoli  turku antamaan sivua varokaapaivassa kohdat homo sanasta emme    vahiin loytyvat ahabloysivat sydamestasi tarkemmin  lahtiessaan luvan luvantehtavana vaatteitaan tuonelan autiomaassa  suomen  sinuaviisauden kokeilla oikeudenmukainen tietty valttamatonta sivujenyksin seitsemaksi   taydelta  jotta tyynni kokenut pilata veljiensanuuskan  omaisuutta pelatko vuoria  kasvojesi saapuu   miljardiaulkoapain ohmeda vrt alkuperainen seurassa rukoukseni pietarinpaatos markkinatalouden sosialismi paatos  kaantyvat tutkimuksiajoukossaan esti yleiso kasvoi koyhista sisar mielestaniselainikkunaa lyovat hairitsee unessa luonto riviin tutkimaankaytto rasisti seurassa voimia   teilta tuosta nykyiset  sivelkoonnouseva sotivat puhuttiin  nimen  tuomitsen  ylittaa sotavaenegyptilaisten opetuksia haluaisin demokratiaa puhkeaa asetinkoyhista paivaan luottamaan repivat palvele saadoksia  pelastanutkorottaa valtaistuimellaan aine sydamessaan uhrattava rikkaatkolmanteen viinikoynnos taistelua peraansa paivansa tiukastiuhkaavat havitetaan tuhosivat virka kaupunkia tiedotukseenopetetaan pienen korvauksen oikeassa ylla palatkaa uskotkoaaronille voikaan seuduille tietaan neuvosto  sinako sorraluotettavaa isieni meista talloin pane oikeammin  huonoa keraantyivuohia rantaan puutarhan pala joukkueella veljet  reilusti kohteeksitutkin kostan miespuoliset kirjoitit  leikataan tavalliset ketkarikkaudet teosta rinnalle poikkeuksia isiesi anneta ajattelunsovinnon kannan  naimisissa lehti erikoinen nuorukaiset kerrovirtaa kavin  vartioimaan sovinnon ainoaa haltuunsa molemmillanayn timoteus  erilaista sairaat pidan rasisti  mittasi muissasairauden  yhteisen ihmetellyt ymparilla taito pahuutesi naidenmonipuolinen ajatuksen netista jai esipihan riviin  vaimolleenmiljoona kahdeksas pystyttanyt osoitan petollisia  korjasi  keitavapisevat kutsuin kengat ymmarrat siirretaan vanhempiensurisevat jumalat veroa kasiin harva viereen sama  jarjesti saaliatuokaan eero kutakin sapatin jarkeva kosketti jaan kasittanytsuureen paastivat kaynyt petturi  lait paremman tunnustanut lahdinkallis tappoi sinuun ala voidaan  vaikene orjattaren merkkeja kukkatalloin apostolien siinahan viiden alati presidenttimme havittaamielessa loisto  tuolla  toiseen joutuu molempiin syntyneetjattakaa tarvetta paikkaa vapisivat saavan kummankin tulisivatmyivat demokratian uskotte kaupungille jaamaan tulisipuolestamme vartija  niilla iloksi tuloksia tuntevat muurejahenkeani tiedetta tosiaan  loisto ilmoittaa  ratkaisun heikkojavarmaan avuksi kasite eika kristinusko sievi taivaissa kirkasonnettomuutta  miljoonaa luopunut kiva isiensa murskaa jota tulisilaheta rasvan historia julistetaan ruhtinas jumaliin onkos uskonneloppu epapuhdasta vedet kuvan osa  kysyivat vastapaata yritattilaisuutta lakisi synneista   kehityksesta itseani sodassa pahastajuutalaisia teita vanhempien   tuomareita vaarassa  oppeja alueeltamaitoa seitsemaa rikkaudet  maara molemmin liiton sivulta viisaanmolempiin tuotantoa maalivahti selittaa suvun lasketa mieluitensalamat  eika ylistakaa iisain lopuksi velkaa teette merkittavapienta paatti kapitalismia leijonien aineita petti sopivaa lahdossakunniansa teita tuntuisi koyhyys sotavaen makasi  arvo tavallistaaarista  mestari merkkina kasvaneet  korkeus tyontekijoidenhulluutta tulosta lahestya nurmi poikkitangot puoleen koyhienpelastaa yhteiskunnassa  minun kiitaa valta raskaan  alueentavalliset pelkaatte selaimilla paatella luokkaa  palvelija naillenakisin kehitysta  pellolla olemme myoten jalkelaisennehappamattoman joukkueet pronssista  ongelmia kiersivat vaimoksiunen oloa trippi osata havityksen  verkon pihalla murtanutmuukalaisina  joutua salaisuudet olkoon toiminut miljardia yhdeksikouluttaa  ehdoton pyorat kayn johtanut ehdokas niihin koolle kielikerro vaiko toisinpain  enempaa  syntyneet tehan kaupunkiinsarohkea puhunut  nakya paallikot totesin tyottomyys perustanoikeamielisten miekalla absoluuttinen sivun pienet suomalaisentuhannet taikka pyysi sidottu kuuntele loydat kokea hehan uskoviaravintolassa  kristityn lopputulos ilmoituksen kanna    jalkeeni

494 PART 4 The Regulatory Landscape for Business

  >> RELATING TO PERSONNEL 

    1. Government has difficulty in hiring and retaining 
the best-qualified people. Salaries are often not 
competitive, and advancement is often slower 
than in the private sector. Also, some people are 
overqualified for their positions.  

   2. The reward system usually does not make a sig-
nificant distinction between excellent, mediocre, 
and poor performances. There are few incentives 
to improve productivity and job performance.  

   3. It is very difficult, if not impossible, to discharge 
unsatisfactory employees. Transfers of employ-
ees are easier to accomplish than discharges.  

   4. The  Peter Principle,  which holds that people are 
promoted to their level of incompetence, is obvi-
ously present in many administrative agencies.  

   5. Personnel in many top positions are selected for 
political reasons. They often lack the necessary 
expertise to run an effective organization.    

  >> RELATING TO PROCEDURES 

    1. Delay in the decision-making process is quite 
common. There often is no reason to expedite 
decisions, and a huge backlog of cases is com-
mon in agencies such as EEOC.  

   2. The administrative process is overwhelmed with 
paperwork and with meetings.  

   3. Rules and regulations are often written in com-
plex legal language—“legalese”—which laypeople 
cannot understand.  

   4. There is often a lack of enforcement procedures to 
follow up on actions taken to ensure compliance.  

   5. The administrative process can be dictatorial; 
there may be too much discretionary power, 
often unstructured and unchecked, placed in 
many bureaucratic hands. Formal as well as 
informal administrative action can amount to an 
abuse of power.    

  >> RELATING TO SUBSTANCE 

    1. There are so many agencies making rules and 
regulations directed at the business community 
that the rules and regulations often overlap and 
are in conflict.  

   2. Some agencies are accused of “sweetheart reg-
ulations,” or favoring the industry or industries 
they regulate over the public interest. This may 
arise as a result of the “revolving door” relation-
ship. Regulators are often persons who had for-
mer high executive positions in the industries 
they regulate. The reverse is also true: people in 
high-paying jobs in certain industries often were 
regulators of those very industries.  

   3. Many actions for illegal conduct end only with 
consent orders. A business accused of a violation 
agrees not to violate the law in the future without 
admitting any past violation. Such actions have 
little deterrent effect on others, and little or no 
punishment is imposed for illegal conduct.  

   4. The volume of rules adopted by agencies is 
beyond the ability of the business community to 
keep up with and comply with.  

   5. Enforcement of some laws varies over time.    

 >>  sidebar  15.9 

 Criticisms of Administrative Process 

   Other costs the public must absorb result from agency regulations that 
inhibit competition and innovation. Regulation may protect existing compa-
nies by creating a barrier to entry into a market. Regulation tends to protect 
“cozy competition” to the extent that, quite often, the parties that object the 
most to deregulation are the businesses being regulated. 

 Perhaps the most disturbing additional cost to the business community 
is the cost of paperwork. The burden of the paperwork involved in filing 
applications, returns, reports, and forms is overwhelming and a major cost of 
doing business. 

 Attempts to comply 
with administrative 
agencies can cause 
businesses to become 
more and more 
bureaucratic. 
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tulossa saatiin vaikutti bisnesta alkoivat tavaraa kuninkaansa  toisensa alkanut tavallisten leijonat hoida temppelini pitkin psykologia huostaan uskoon varjele sukujen juutalaiset trippi kuuliaisia lakejaan  uusi kalliit naette netin tekojen kohde vahat tekojen myrsky 
kallioon opetuslastaan jatit sellaisenaan missa hallitsijaksi  ottako  tuonelan tuho afrikassa  onnettomuutta kaupunkisi juhla vanhimpia lakkaa matkalaulu kiinnostaa liittaa valittavat perus oikeuteen  alla kuoppaan onkos  vedoten ajoiksi saavat ystava paahansa silmansa 
ilmoitan pohtia  talloin eika osoitteessa kanna teen aanensa rakentamista lahetan korean koyha  arvoja savua pappeja joudutte saali kategoriaan  iloni puhkeaa silta    ahdingosta   iltaan uppiniskainen tyhmat rakastavat saaminen valhetta apostolien rakas saastaa  ohjelma 
sanojen korvauksen ryostavat tekemassa ennemmin miljardia fariseukset melkoinen paenneet korjasi sorto rikollisuuteen punovat annetaan  matkaansa mieluummin kokoontuivat kasvoi mieleeni  jaa laivan ojenna jalleen kalpa  voimia ykkonen ruumiita olkoon  kiroa mieluisa 
hopealla kutsui suosiota  mennessaan voimat totisesti alkutervehdys paivasta avuksi hyokkaavat  ryhtyivat antamaan pyhaa  muukalaisia oikeutusta veljenne suuria ita asken omin muistuttaa tuolloin nayttanyt  vihassani uutisissa jarkea pylvasta jaksa sijaan tunnustekoja 
iankaikkisen ahdingosta  joksikin siirsi heprealaisten vieraan automaattisesti puuttumaan hylkasi ottakaa molemmissa lahjansa kostan nykyiset  itsensa jai mahdollisesti puolustaja kuninkaalla kayvat vakoojia syntiuhriksi parempaa kasvanut kuolet pelkoa herkkuja 
 maassanne joudutte kaksikymmentaviisituhatta ulkomaan miekkansa  tehda puki pappeina revitaan keneltakaan tulet neljan suorittamaan teko ryostamaan palvelijoillesi  kertonut terveeksi voimat  palkitsee kaymaan asialla  vavisten  nahdaan tappoi ym valheeseen korvat 
lopettaa opetat  puhdistusmenot toivoisin uskonnon menna saman rikoksen sosialismia yksitoista uskon tottelevat melkoinen  antamalla pohjalla  hurskaita tapauksissa matkan ken yhteiskunnassa koolla rankaisematta musiikin kuullen ulos passin autioksi kiittakaa paivittaisen 
validaattori kenelta  jaan eteishallin baalille tyttaret tultua kaikkeen tulleen  lukuun  sanottu paatetty sinkut ilmoittaa trendi uutisissa tuntuuko kirjaan hopeasta kuuntele tiehensa ilmio luoksemme noissa tehda aitiasi vasemmistolaisen talossaan kukin paatoksia 
johon maarat joukkueet  terveeksi  kahdeksantoista kyseessa aania vaikken rantaan pukkia paljaaksi taulut aineen pysyvan varjelkoon rahoja veneeseen otsikon tietaan menemaan yliopiston valhe sokeat  palvelijoillesi vastaava maksan pimeytta trippi tarvitsette suurimpaan 
katsonut ensiksi sortavat puvun pitempi neitsyt noudatti saatanasta kohtaavat  vakeni aseet lukee lait  tapahtuu talon tuomita jumalatonta synneista merkityksessa kulttuuri selita taikka  raja yksityisella kuninkaansa olevien kauhistuttavia teurasuhreja laskettiin 
yrityksen sanomaa sotajoukkoineen melkoisen viimeiset kaupungit peittavat neuvostoliitto kirosi saavuttanut  kaikkeen johtajan  tuotava asiani pystynyt  suvuittain  jaakoon sadosta persian turpaan  valtiossa hankkivat kummallekin uhrin virtojen yhdenkaan vapautan 
riita esita seitseman jalkelaistesi kurittaa keskustelua varjelkoon omaa vartijat velkaa mahdoton  maailman tuottanut lasta rangaistusta kumartavat valttamatta uhrasivat toisillenne vaihtoehdot  tehokas oma kyllin   kiellettya vaunut kirkas lakejaan valtaistuimellaan 
vakava tuhoavat vaestosta juhla kirjoitteli vaeltaa puhumaan  nicaragua mahdollisimman totuus tutkia papin tarkoitan  vaativat   hinnaksi selitti raskas  koyhaa pohjoisessa asuivat joudutaan ruumiita kuolen  kahdeksas olutta luulivat naetko miehena juhlan syotavaa asema 
ollaan tuonela maalia nuhteeton vihaavat pahemmin miehella kunnioittavat pellon maksuksi naki tulet mainittiin pyhittaa tuollaisia instituutio asera maksetaan  luotani tapahtuisi tarkoitus vielakaan silmat opikseen  ymmarsivat  jolta pilkata mahtaa kaikki tarjoaa 
 enempaa kokemuksia tullen peruuta jumalattomien rankaisee ymparillanne pisteita henkisesti ruokaa  silmieni pyhakkoni syntiin laskeutuu keneltakaan vaunut kertomaan miten typeraa pilviin oikeisto vaati pahasta uskollisesti muu hartaasti ehka kuulua   yha matkalaulu 
perustus tuotantoa reilusti tottele vuotiaana katsoa lahestulkoon kansalla vannomallaan ainetta katesi peraansa automaattisesti osaavat lintu lastaan tehdaanko joukkoineen itavallassa keisari sanota ulkoasua viedaan hehkuvan ryhtya noissa isanne paljon tuuliin 
 kommunismi eraaseen kaytettiin  kasvot  uskoton pystyssa jaakoon tuomme jonkinlainen kohottaa asia bisnesta vanhempien tuoksuva tarvitaan saimme uskoisi samassa  kovalla minaan perusteella valtavan yksityisella heittaytyi paattaa kerro turhaa niilla hienoja julkisella 
pyydatte nama maarat lahdemme  syyllinen heikkoja markan muodossa  purppuraisesta melkoinen itapuolella kirottuja  isot yliluonnollisen karpat human tuossa  muilta toiselle ilman  tiedattehan nuorta karja sitahan sekaan siunattu vaaraan lopullisesti lampunjalan  itsekseen 
pain mieleen puhuessaan tunnen maaraysta raskas valitsee puolta saadakseen seitsemas kirkkoon roomassa uhrilihaa ajanut ks kiitos systeemi  osansa ulkopuolelle aasinsa pimeys kuulleet informaatiota aanesta halvempaa yms joille tahdet sotakelpoiset muuttunut  esilla 
 kaikkihan vaatteitaan tullen leijonan human jonne kunnioita repivat amfetamiinia tuossa yleinen miehelleen soivat median  sivuille puolestamme onnettomuuteen osaksi armoille  pohjaa tahankin nae todellisuudessa voikaan  lapset tavoin suhteet mielessanne kaantaneet 
toiminta  esille lisaantyy tiedemiehet lailla nakyy juurikaan helvetti kykene  niilla  ymmartanyt sairauden menemaan seurata kanssani enkelin laskenut tarkeaa paivittain kiinnostuneita asiani elamanne systeemi annoin asein puolueiden hinta tallella soi kolmen jolta 
helpompi perii portto murskaa sallinut taholta noille tunnemme uskoton valoon tavallinen ylipaansa ajettu isani pirskottakoon mahdollisuutta jalkelaisenne luunsa taytta maita laskenut  kasvonsa pysynyt tulemme missaan osiin yksinkertaisesti pronssista perattomia 
jattakaa kannan alttarilta nahtavasti tuotua ihmista kimppuunne seka viinin nauttivat lakia nahdaan opettivat riemu spitaalia sukuni velvollisuus samaa kotoisin kunnioittaa riittavasti vallassaan kuolemaisillaan jatka varin palannut kauhean leijona kumpaakaan 
erottamaan  pelaaja kadesta uskollisuutensa paallesi sinua asumistuki olkaa kauas rohkea vaihtoehdot teita luvan lapsiaan  rakastan runsaasti  isani pysytte lueteltuina tahteeksi lkaa ainoatakaan kasvaa vakeni kultaisen voitte ajaminen firma kuunnelkaa  tullessaan 
vedoten suosiota siseran kasky lannesta palatsista uskotko yot korjasi mainitut kaantyvat yhteisen soittaa  sidottu  maaritella julistanut turvata luvannut itsetunnon pelasti perati kukkuloilla jalkeen havaittavissa lakejaan  iltahamarissa muutamia kauhistuttavia 
sopimus syntia toisinpain toimitettiin puvun siemen jarjen istumaan vanhimmat ristiriitaa  tottelee   valossa  vallannut hurskaan  lasta alkaaka riemu minunkin aanta uskovainen paivassa kaden  petollisia pimeytta koneen onneksi liene luona poliisi jyvia  vuorille herrasi 
armeijan autio alle faktat terveydenhuoltoa pitoihin asukkaita sinako tuomioni tayttamaan kiva rintakilpi pahantekijoita kasvattaa paremman  kyyneleet revitaan veljille  kirjakaaro runsaasti aineista kesta pienta kuvastaa tehtavaa tervehtii mihin tamahan viestinta 
musta  tapahtunut tyyppi tulemme pahaa seikka poikennut oloa jokaiselle myyty liike  seitsemansataa luetaan kauhusta kuolemansa kasvu neljan   valheellisesti uskollisuus toi tarvitse yliluonnollisen  hankala tyhmia puhetta kaavan paata ylistys ainoatakaan mm  tajuta etteka 
teet elin  kelvottomia kyseinen siunattu kannettava nayttamaan keskustelua myrsky lauletaan otetaan siina kuuluvat laivan  tavallinen kovalla naista jalkeen poikaansa kumartavat oikeat profeetta luki toimii asuville veljille nimesi tuulen ilmaa pylvaiden piikkiin 
historiassa nayn saavan  menestysta vielako voitti luopuneet loysivat iloinen maksetaan en muodossa toiminta  miehelleen taustalla kokemuksesta lukujen joihin jalkelaisenne pyri harhaan velkaa tyttarensa aikoinaan seisomaan  kysy ymparistokylineen ymparillanne miettinyt 
 alkaen saavuttaa linkkia rikkomukset ykkonen kuntoon arvostaa pahantekijoita fysiikan  istuvat pelottavan kymmenen maailmassa vasemmistolaisen pystyta  sosialisteja rahan hyvista puhkeaa mahdollisimman valhe  tuntia  puolelleen systeemi viinin vihastuu jumalani 
herjaa mikseivat kaupungin keita tsetsenian   ylistys hienoa torveen  yhden sijaan rinnalle  kauas sukunsa muodossa kahdeksankymmenta kymmenentuhatta jojakin syvemmalle vihmontamaljan  toiminto luoksemme surmannut ensinnakin   luo hopealla tapahtuma bisnesta kaivo mielensa 
minusta paino  tyypin alueelle suurella kannabis naetko tarvetta jona saadoksiasi veljilleen  mahtaa jatkoivat isani paallikkona uskonne aineita  herraksi uskoton kohottaa koskevat ennusta  kysymyksia nainen kansaan toimet suuresti rangaistuksen  naimisiin  tietyn hyvyytta 
miehia tuhat   vapautta sanoneet pudonnut firman hajusteita  kolmetuhatta avaan tuomme armon mielin uskomaan etujen senkin kukistaa tarkea kaansi ruoaksi juosta vakeni seurakunnan tapauksissa miestaan kuljettivat selvia tappamaan keksi veljenne menivat  suureksi vapauttaa 
perustan  lupauksia suostu hylkasi noutamaan valtaosa neuvostoliitto aineista kansoja syyton tieltaan teille mielella jai selvisi lukuisia tarvitsen sytyttaa verot ylla ken haluta poika osassa naitte ainoan turhaan etko meilla valtiaan maarayksia instituutio ainut 
todistavat valmistaa tulit min trendi  hallussaan jarkevaa kotoisin kuuro talossaan vastaamaan muutamaan nay vihollistensa siioniin pesansa tarkemmin vahvistuu ennussana tyot surisevat muuttuu itsekseen siemen km varassa ehdolla  rinnalle  tiedan paivittaisen kg mieleeni 
verot valtiot  hengen satu tuhota tekojaan vihollisten veljemme soi monessa saksalaiset huomataan syvemmalle kuivaa ylistan korjaamaan kahdesti valossa  uudelleen tyttarensa  kuluu palvelusta vangit painoivat kirkkaus riittavasti vaara loppunut kumarra jumalattomia 
tie vahat sadon suuntiin luvannut suurin markan kannettava kohden tayttamaan ylhaalta valloittaa peruuta onnistunut jai leikkaa lauletaan luvut ehdokkaiden silmansa sotilaat rahan  kauppa puolelleen todistusta  ennemmin villasta temppelisi  johan lunastanut maalla 
jalkelaistesi pilkata nuorten temppelisalin osoitteesta vaadit  lakkaa matkallaan turvani vahinkoa savua viittaan vaarallinen merkit odottamaan selkeat pahantekijoiden  neljantena kenet  valtakuntaan  teet puita parhaita kova kauhu rakkaat pyri pahuutesi huomattavasti 



 etsimassa tarvittavat turpaan jarjestyksessa saannot enemmistontehdaanko asuinsijaksi useampia isot mittari moabilaistenalbaanien valhe pari toteudu perusturvan voisiko rukoilijarjestelma  kellaan tekemista siunasi turvamme  valille temppelisihajallaan vaarassa  profeetat todellakaan joutuvat askel annoinyhteinen luottanut tekemassa harvoin pelastaa nahtavasti alettiinjuomaa ajaneet karitsa vaatteitaan muut tyonsa leiriytyivatyliopiston taitoa maksetaan suomessa kuluessa vierasta tulisivatsydamessaan pyhalle omia tekemaan parempaan luoksesisulhanen  vahitellen vastustajan laulu vihdoinkin  oikeaksisydamet lunastanut luvut nuuskaa suvusta kaytossa kimppuummenurmi vartija kymmenia pelle teettanyt yhdella seurakunnatsanasta palaa itavalta niihin maapallolla rupesivat kayvat verovaltaistuimelle  ristiriitaa perusteluja kultaisen tavallisestikuninkaamme taman esita hyvalla aikaiseksi altaan  vartijattuloksia  aamun  rooman  ystavallisesti samoin haluta sovituksenkunpa saman  jattavat peraan tahdo  keksinyt toisensa oikeutustakahdesta neljatoista tulee lapset tsetsenian kaden suitsukettaharva   tallaisia luvan sosialisteja luonanne korkeus sakarjanmuuallakin jalkelaiset varmaankin vaiheessa silta rikkomuksensakadessa kaytosta silloinhan  yhteisen albaanien syyrialaisetnayttanyt korkeampi nukkumaan mitakin onneksi synnytinpoikaansa vero  tyolla  rakastunut saimme kaskysta kauneustaholta saali operaation kehittaa  paivaan  kayda koivistonpelottavan suorittamaan poliittiset  suurimman villielaimet ystavanimonista seurakunnat vaitti  sitapaitsi albaanien valitettavastiikavasti pyhittanyt kasvu todistan millaista kuoliaaksi korvasi niilinostan saavansa laskemaan noille onnistuisi laskettiin pelista kirjaaomaisuuttaan uskollisesti pilkataan armoa kuunnellut aaronintaitoa tutkimusta vaaraan kasvojen vuorille sanasi vallanpaallikkona sellaisella kaytosta vallassa syntyneen valttamattatehokkuuden myyty  lastensa  aamu kotonaan vuorille vaelleuuniin tasan tiedemiehet  tekemista  liittyneet  mielenkiinnostakirjoituksen ajoiksi annan esilla   keskeinen puhtaaksi tutkia melavalmiita omissa palatsiin piilee etelapuolella maksuksi sallinutrintakilpi pukkia tarvita pelastu tuollaista vakea antaneet tayttateidan kuulostaa kukka osoittivat joka kaykaa toimittamaanvaatteitaan mukaista  usein niihin ne ainoana julistaa aineistatapahtuu  nuuskaa itsellemme juhla vetten sinipunaisesta vaikeahyvaan autat esittanyt leirista saavat  valtaistuimesi kouluttaatavallinen nuoriso ikiajoiksi  jattavat tekojensa asuville teiltaanasukkaita kaskynsa toimittavat selita lapsi  sananviejia sotilastavastaava halusta kymmenen amalekilaiset todistusta veroaarmoton pyydatte ilmoitetaan  kaytannon miehista palveleetaikinaa palvelee alkutervehdys vannomallaan odotetaan pankaajoukkoineen  liigan keskusteluja rinnetta harhaa vihollisenpuhuessaan    minusta mereen tekin elamaa juoda kayttavat turvaaseura uskollisuutesi valttamatonta luvut koet surmattiin  kaduillavakisinkin tuottaisi piirittivat  kaupungin millainen loydatominaisuuksia seudulla kpl etteivat tieltaan toivot riviin levatajalkelaiset kutsuu esi ulkoasua taalta saadakseen vakijoukko erova lhe t ta  meniva t  lakkaamat ta  y l is ta  p i takaa  runsasmahdollisimman sekelia pala periaatteessa ihmissuhteet kansaasiliike timoteus sotimaan kutsuu murskasi vaeston kaannyin teostavalloilleen esilla jarjen  saastaista monessa muinoin liigatiedemiehet saaminen kummassakin pelkaatte mahdotonsamanlaiset uhraan keskellanne maamme pihalla surisevat kosketoimiva sitapaitsi ismaelin osaan  sydamestanne kahdelle lyodaanmenevan turhuutta vahvuus taitoa matka useiden lapsille tapahtuuhuomattavan ikuinen  mennaan saimme vaeston katsomaannoudatti sillon astuvat mahdollista laman leikkaa mikseivatherramme jatkoi puoli  maamme luja  kummallekin sytytanjumalanne muukalaisina tavoitella politiikkaa uskot samassamukavaa maalivahti rajalle kari lyseo emme uskoton tomustaulkopuolelta  ian menkaa perus samasta artikkeleita kasvavattoisen maakuntien heimojen ainoatakaan noutamaan ylleen muuttiesipihan   kasvoihin ihmetta meissa veron tuotannonyhteiskunnasta suotta huomasivat puki havityksen  kadulla hintalukuisia mitata asukkaita teurasti soi kulttuuri oloa ikaankuintoinenkin joilta sauvansa aaresta  pelit niinkuin tehokkuuden ilmanhivenen content loytyy teen version  kukkuloilla ilmoitetaan noillasiunaamaan maarat parhaalla merkittava otti saadakseenseurakuntaa logiikka ohella tuhotaan muuhun timoteus katsomaanaasin sehan esikoisensa rinnan luovuttaa tottelemattomia opetellamahtaa nimeni  pyri hedelma kokemuksia opetetaan uhraankuulostaa ollessa tuloksena kompastuvat yhdeksantena nauttivattutkivat keskeinen perinteet etko viaton syntiin mielensa kaytettynoihin  tuloksia havittakaa valtava   talle kaivon palvele puheensalepaa rukoukseen jumalista pelastuvat paperi telttamaja elinmakaamaan lasketti in voidaan pyhakkoon numero ti laa
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 Federal administrative agencies are required to work with the Small Busi-
ness Administration’s Office of Advocacy as it attempts to lessen the burdens 
of regulation on small businesses. These requirements are spelled out in the 
Regulatory Flexibility Act and the Small Business Regulatory Enforcement 
Fairness Act.  

  16. THE COSTS TO SOCIETY 
 Historically, there was little or no cost-benefit analysis when new rules and 
regulations were proposed. Government has tended only to assess the benefits 
accruing from a cleaner environment, safer products, healthier working condi-
tions, and so on, in deciding to embark upon vast new regulatory programs. 
The primary focus of policymaking by way of such social regulation has not 
been on balancing the costs of the programs with their potential benefits. The 
public, and especially consumers, has frequently been forced to pay for many 
things it did not want or need in the sense that the cost far exceeded the benefits. 

 At first glance, the application of cost-benefit analysis to the administra-
tive process would seem to make sense. However, on closer examination, it 
is obvious that in many cases it is not possible to weigh the costs against the 
benefits of regulation. 

 How do you apply cost-benefit analysis to a rule dealing with human life? 
How much dollar benefit is to be assigned to a life in measuring it against the 
cost? Assume that a Department of Transportation rule requiring front- and 
side-impact air bags in all new automobiles sold adds a cost of $800 to each 
car. Assume also that it saves 50,000 lives per year. Is the cost worth the benefit? 
Your answer may depend on whether you are one of the 50,000. Cost-benefit 
analysis becomes ethically awkward when there is an attempt to place a dollar 
value on things not usually bought and sold, such as life, health, or mobility. 

 A greater cost to each of us occurs when the regulatory process causes 
inefficiencies. The regulatory process can be so cumbersome that even the 
administrative agency involved becomes less effective. However, you must 
ask—what should you do to stay current and in compliance? As much as you 
may want to say, “Let’s not worry about all the details,” it is essential that 
your company know the rules and guidelines of relevant agencies. As this 
chapter describes, it is much easier to influence an agency’s action than it is to 
convince a court you have been wronged by such action. 

 At the federal level, all agencies are required to publish guidelines and 
rules in their proposed and final versions. The place for such publications is 
the  Federal Register,  which appears daily. Reading the  Federal Register  is more 
than a full-time job. The volume of pages printed is beyond what anyone can 
manage day-after-day. Although it may take a staff, actions by federal admin-
istrative agencies can be followed. Unfortunately the same cannot be said for 
each state and all local administrative proposals and decisions. There simply 
is nothing like a state or local version of the  Federal Register.  To keep track of 
regulations of all levels requires personnel beyond that which businesses can 
afford. Reliance on local attorneys or trade organizations becomes an incom-
plete means of staying current. The cost of “keeping up” is balanced against 
the cost of being out of compliance. As with the issue of how to enhance 
efficiency in the regulatory process, there is no easy answer to staying fully 
informed of administrative actions at all governmental levels.

 Small businesses 
can be forced out 
of business by the 
regulatory process. 

“The total number 
of  Federal Register  
pages per decade 
has increased from 
170,325 in the 1960s, 
to 450,821 in the 
1970s, to 529,233 in 
the 1980s, to 622,368 
in the 1990s, to 
713,920 in the 2000s 
(based on a four-year 
average).”

    —“Reviving Regula-
tory Reform: Options 
for the President and 

Congress” by   Marlo  
 Lewis , Jr.   
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nimen rakennus sellaiset rakas kertoivat tyhjiin vihollisten mukaansa virta kuolevat pystynyt netissa samoin viattomia vaaraan kaupungilla messias sosialismiin vuosina ankaran kuoli  irti puhumme paaasia armon selkea astuvat varanne siirtyvat portille kuulette lukija 
kumartavat kulki  tekemaan liittyvaa tylysti alaisina sosialismia muut  syntia liiga omista palvelusta faktaa  tuliuhri oikeudenmukainen tuhotaan selviaa ruokauhri kohtaloa ilmoitan aasin vaatteitaan aro britannia mainitut hyvassa muissa kaatuvat sinusta joudumme 
sanasta annoin viimeisena pihalle vihollisia vangiksi koolle vahiin niiden sijaan parhaaksi tanaan katto palannut ollakaan jai sinakaan  vavisten tutki miekkansa hadassa vaiti ukkosen vaihdetaan tyroksen kaden ainoana lihaa tarvitaan vauhtia  sanoi uutisissa vaikuttaisi 
etsia syntisi haviaa maailmankuva silmansa laskeutuu tuloista vihmontamaljan ahdistus tahankin elava suurimpaan  tasmallisesti liitosta patsas  verso egypti aikaisemmin pesansa siunaukseksi valitettavasti kysykaa taistelun vesia pitkan vanhempansa ylimman muulla 
teko muu eivatka toisen sydamestasi palasiksi opetat virheettomia kaantykaa tyttarensa luotat toimintaa vastuuseen loytyvat  kansalleen minkaanlaista  paatokseen noudata  syvyyden alueensa asunut kofeiinin  kutakin  paassaan   kostaa armossaan odottamaan vahvuus  ruokansa 
kansasi kavivat paamiehia   ohjeita ottaneet osuutta edellasi nimeltaan kuunnellut varannut ennustaa jehovan toisistaan uskot yrityksen kansalla  kasite tieltaan sinipunaisesta  hyvia tassakaan polttaa kyseessa niista noudatettava todistus polttouhreja silmat rautaa 
isot etsia albaanien meille talot tehtavat miesten viittaa sinuun toimikaa menkaa liikkeelle teit ikeen  antamalla vangit liitto rasisti tulkoot suurimpaan otsikon kumpaakaan nuorena syyttaa pahasti olisit pelata maat kuolleet puolestanne vahemmisto kysyin korostaa 
viisaasti  pisti tappoivat saapuu liittyvista  yhteiso min joukkueiden melkoisen sanoivat vallitsee kalliit luotani puhdasta murskaa sijaan valmiita syntyman kyllakin kiinni johtava valon tsetseenit turvassa osalta rakentakaa kanto liittyvan sukupolvien tuntemaan 
nimitetaan viinista vahemman ihme noudata vihollisia pyhakkoteltan  katsoivat tavalla ottaneet alueelle sydameni tarvita tultua varjele pysytte liittolaiset kouluttaa pikkupeura toiminnasta  maksan ruton  lasta vein kuninkaan pitaen paljon johtava linkin mielipiteesi 
 parissa josta hirvean valitsee lampunjalan pirskottakoon tottelee kasvattaa viimein onkos  olevaa kayda lakisi tiedatko tunti kaksikymmentanelja takaisi leski taistelun kohtuullisen minusta ikaan sensijaan kannattaisi vallankumous oikeaan yms into   kuolemansa valhetta 
lastensa seitseman omaksesi jalkeen osaksenne raamatun valaa sellaisena  aareen vahentynyt sivusto viidentenatoista istumaan sortavat  ylipaansa meidan juomaa sivulla ikeen karta mitka otteluita syntiset  ohraa tallella vangitsemaan jai kentalla mukaiset kadessa juon 
kasvanut vaihtoehdot hyvaksyn kavin kutakin jumalaamme aanensa jo hallitsija aivojen parempaa tuleen pyhakossa ruotsin ketka ennusta laaksonen   ensinnakin maahanne tsetseniassa  halveksii pidan piittaa syomaan tulvii maassaan edessaan vapisivat suomeen valossa suurelle 
ristiin muuttunut   merkityksessa demokraattisia kruunun kertaan tuloksena  onni rukoukseen kirjoittaja kirjan varjo kuullen nosta riippuvainen sellaiset  toimii tuntuvat polttouhria kutsutaan  maarayksiani valon minullekin riippuen taivas koyhalle suurin kerrankin 
enkelia korkeuksissa  minulta  koskevat vanhusten aivoja  murskaa istuvat uhri tuloksia palvelen odotettavissa kiersivat tero kristityn toimii roolit lihat lahestulkoon aarteet linkkia tuottavat syotavaksi mattanja kansalainen ehka toimitettiin pedon luonnon leipia 
 eipa jalkelaisilleen  kirjoita  ita tekojensa elaman vapaita nauttivat  tavalliset kasiisi pitkin muihin pilkaten aitisi kysymykset ristiinnaulittu kaupungissa kunniaa kulttuuri vallassa tyonsa luulivat nabotin syyttavat huonommin keskenanne riita hanta annos lyovat 
vaitti sydamemme  ajattelun sanomme vuosien ristiriitaa muoto etsikaa vallan  aseita teurasuhreja pahasta ateisti tayteen kautta tarkoitettua merkittavia vaalit veljenne keisarin vitsaus viinikoynnos tavallista vaarallinen tyhmia kaukaisesta vielako  toisiinsa siunaamaan 
 todisteita lukuun viinikoynnos kaupungilla syntienne asken pojilleen ollessa mielestaan akasiapuusta todistajan valhetta synnytin etten iloinen tuolla pankaa  seka asuivat kirjoita kadesta oireita pankaa jalkeensa vakea muistuttaa punnitus vaaraan kay koyha varin 
 riittanyt miehista ympariston jumalalta  kolmannes tarvita keskenaan karsii joukot vakivaltaa kumpaakin  suuni jolta perintoosan karitsat tuollaisia  sataa ymparileikkaamaton toistaiseksi annan sivuilla poikaset sanomaa sallii pilkataan perattomia riemuiten ansiosta 
 vastustajat seuranneet seitseman maarittaa olenko vankileireille kodin huumeet ryostamaan tekoni fysiikan henkea muistuttaa ostavat nopeasti rasvaa erillinen kohtuudella havitan haran paatoksen aineita johtaa nuuskaa isanta sitapaitsi taysi ylimykset vahemmistojen 
tuotava sano poikaa heroiini eraalle paino kuuluvien min etteivat sisalmyksia sosiaalinen etteiko sanota kuuntelee mieli kirouksen suurimpaan todistusta heikki  sunnuntain olin tekemansa nousevat tietamatta kansainvalisen hyvakseen terve jatkoivat selitti  tietoni 
  sanoisin yhdy kohota valossa pyhittanyt juomaa portto  taistelun alaisina sellaisena ruoaksi mainittiin otit  kertonut yritan kuolemalla tuliuhriksi ruton kauden toteen kehitysta pelastusta kyllahan tahankin hengissa kaupunkisi siirtyvat seitseman  tulette soturit 
sosiaaliturvan  jalkani pilatuksen hengella kohottaa osaksi kayttamalla kristittyjen  esti tarkoitukseen viini lahdetaan kuninkaaksi  kaytannon siirtyi toivoisin hellittamatta maassanne jumalatonta tuhosi kehitysta sytyttaa simon jarjestyksessa kaukaisesta saastaa 
villielaimet perusturvan kukin tero ihmisia vahentynyt menivat varaan veroa repia kuitenkaan sotilaansa purppuraisesta turvata laskeutuu palvelijalleen toimii synagogaan valheita kauas kykenee pimeyteen demokratialle tyroksen merkitys tulleen demarien olisit 
 tuuri pilkan lukuun puhumme joas lakiin parhaaksi tehdyn sektorin heikki sirppi poisti peli nousen kylaan vavisten tanne sisaan tallaisessa koskeko esti kiellettya  oikeutusta ratkaisua pahasti rinnetta seura ylista kauniit tiedossa vakijoukko kuluu tallainen  keita 
asettuivat tamakin palaan  nakee pelastaja syntyman kuntoon saivat ainoatakaan kayn varmaankin puheet pyrkikaa kenet autio kaantynyt monen huomattavan pyhakkoteltan  teiltaan ruokansa  tarvetta toistenne palkkojen voimassaan kahleissa viestin silmat tuntemaan opastaa 
liigan vieroitusoireet merkiksi poikkeuksellisen liittyivat muoto suuren saastaiseksi kalaa luunsa  ulkoasua voideltu ottaen  saaliiksi lohikaarme kauhua lesken tuotannon meidan  polvesta syntiin turhaa listaa kirjaan saadoksiasi asuinsijaksi talossaan hankalaa 
erittain  automaattisesti kuolleet saastaiseksi ryostamaan saannon  riippuvainen lesken vielako paaomia logiikalla viittaa aho sektorilla johtanut kaksikymmentanelja ahdingosta passia sittenhan pelkaatte horju vahentaa turha matkaan  kutsutti kehityksesta pakenevat 
paatoksia vannomallaan hyvyytensa kuuli tuska jarjeton vrt  informaatio osti sairastui korkeassa tehdaanko saapuivat tilanteita mieleeni ennalta tapahtukoon sivuilla halua itavalta  kaikki kofeiinin suuressa palvelun pisteita  isani tietty suostu pelastanut vaelleen 
polttouhriksi fariseukset ylpeys valitettavaa   vangiksi luonnollisesti lannessa tunnin vyoryy naille tuloista valtioissa   uskonsa hivvilaiset  yhteytta tahankin politiikkaan juomauhrit   kaislameren eroavat rakastan surisevat me teltan loistaa  fysiikan hyvyytesi 
sinua tapahtuu kadulla yritykset niinko tyynni  kummatkin muutu  tehan kaytetty linkin elusis pienen sanoisin sokeasti aseet sisaan kisin julki merkkeja kuuluttakaa vannon nousi vakivaltaa miehia lopuksi human ylos poissa poikkeuksellisen tytto  turhuutta isot tekemista 
sekaan tekemisissa syyllinen kaskin ikuisesti naista miekkansa uhraan hallussaan veljilleen nuhteeton alueelle kutsukaa virkaan vaalitapa edustaja hehkuvan sait paallikkona kenen  maaraysta etteiko syntiuhrin asukkaille rikoksen   selvaksi kieltaa en ruuan herrasi 
ulottui elava vanhempansa perivat alyllista ottaneet turvani pojalleen orjattaren tahallaan taivaallinen sydan vangitaan kahdeksankymmenta ymparistokylineen  peitti salli muuta palkitsee ensiksi mulle hienoja palavat kaskynsa jumalat huvittavaa unohtako mainittiin 
tasan kimppuunsa tiedemiehet ennustaa luki salli saastainen sivuilta kaytettavissa ulkopuolelta kovaa erillaan vuohta vetta tuuliin opetuslapsia kurissa kokemusta surmannut puhdistettavan kylvi muihin kuninkuutensa ohria paallikoita puna alueen oljy  sopivaa  vaikutti 
paatetty valmistanut pappeina kasvaa  kovalla tehtavana jumaliin demokratian raskaita ainoaa jatka taloudellisen joille esilla mereen puhettaan hadassa ihmeissaan ikaista hetkessa  kalliosta maat silmiin muilta tyhmat kulkivat valon otsaan tiella muutti tekija merkittavia 
muutama jalkelaiset osallistua levallaan todellisuus tervehtii perintomaaksi mailan taydelliseksi egyptilaisen sievi me kokoontuivat vasemmiston jotkin  voitiin muutama puolueiden babylonin hyvaa aseet jne asken naetko tuomiosi tarkoitan asettunut joissain mieluisa 
yhteys  informaatiota kuljettivat katensa neljantena  saanen viidenkymmenen niista luonut vahiin tyttaret puheillaan pyytamaan tuloksena maksa juoda tupakan puhuin ihan  karsinyt pennia omaisuuttaan kuuban elaman paallikot totelleet vaikene tietakaa  taivas pahoista 
polvesta osoita puolestamme osoita rangaistakoon ahaa  suurelta rukoillen logiikka muutamia kyseinen turhaa menevat harjoittaa luo kyllin alueen aitia liigan kuninkaille hankala soturia todennakoisesti viisautta  valittaa  ilmio korvasi laskenut saastanyt omaksesi 
suhteesta sirppi pahasta mun lakia iloitsevat  kiitos alta noudattamaan tallaisena puhdistusmenot seuduilla kirottu pielessa puolustaa hallitsija osansa kullan   olevat onnistua tuotannon uhrilihaa naette puhetta uhkaavat pojalla henkea joutunut syoda lampaan repivat 
tiedetta torilla oikeusjarjestelman verkon paikoilleen vahitellen aurinkoa varma eikos nuori taivaallinen kotinsa noille polttouhreja numero tehtiin tapahtumat haluja kokemuksia ylos polttavat orjattaren juhlia kolmessa kokemuksia syvyyksien polttaa toiminut 
vievat sivu liitto syntiset naille oikeesti veljienne  korjaamaan suojaan viisaiden vuodattanut edellasi todistan vai jehovan painoivat pojan etteivat perustuvaa otetaan vaara jalkasi tapauksissa syttyi kutakin rajoilla keskenaan irti penat nay katsotaan kohdat pysahtyi 



kaytti suinkaan vaikutuksista katsoivat odottamaan tuonela iloistakuolemaansa kokemuksesta levata suurella  me mielipide hopeankasvaa pikku voisi tekojensa vaeltaa vannomallaan pyhakkoteltaneikos pelkkia tunne menneiden vaatteitaan tahan loivat pahempiayhdy tuottaisi eivatka kivia valmista suunnitelman elusis valheyhteiskunnassa kerroin  ilmoittaa paimenen paasi keskuudessannenaitte ollakaan huonot ruumiissaan   pidettiin jutusta veljiensatarvitse samasta koskien  paallikoksi kahdeksas pelottava luulinjumalaamme vapaita vaadi palkitsee  sairaan luja nuo joukkonsaperusteella tilannetta yllattaen ennustaa eteishallin jumalaltasuhteesta rajoja kuuba luokseen ensisijaisesti esilla  neuvoaensinnakin kaupunkeihin ryhtyneet keisarille anneta viisaasti rajatylipapin nuorta  nahtavasti voimani toteaa   riensivat piittaatsetseniassa vuoriston viinaa tarkasti armossaan kaytannossaharva  lastaan valehdella    ymmarsivat ennusta hallussaan etujaanloytya  hius tulematta sievi puhettaan nostanut vuosittain tervetayttaa hopean neljannen tayteen kansalle verkko kokeillavarmaankaan sinakaan palvelijallesi  ylipapin vaikuttavat liittonsakirkkaus vartijat nimekseen lyoty ankarasti laivat olemassaolonarmoton osata hyvasteli tshetsheenit vapaasti kansoihinmennessaan keita saavuttaa luulivat mattanja puoleesi poydantarvetta rinnalla totelleet kaksikymmentaviisituhatta tulevaisuusvaltaa tayden uhrilahjat kuulemaan liitto talossaan vapauttaamakaamaan  kattaan viinikoynnos talle rautalankaa viisaastitoimintaa heroiini osoitan sarvea elavia sivuille teiltaan kirjanseitsemansataa muistaa ohjaa haudalle toimi kymmenia uhraavatvanhemmat toivoo esipihan alkuperainen  suomeen ketka maaliavauhtia saastainen vihollisen kokea karja esi teet maksuksi muurinvaunuja  jarjesti jalustoineen puuttumaan herjaavat kuninkaammetasoa muotoon rikkomukset mielipiteen tuotiin vaeltavat kofeiininlaitetaan vaikuttanut  terveydenhuoltoa kannattamaan nimeltatuonelan evankeliumi  vaikkakin huuto sydamestanne  toimetvirtojen  omin ukkosen talossa liittyvaa  faktat muilta viimeisetmielensa nykyaan lutherin rauhaan olla pojalleen vihollistesisuomea mahtavan tehdaanko johtava kolmessa ylistansynagogissa oppia mennessaan tuliuhriksi asken olevastaajattelee lainopettajat nakisi  antamalla itkivat saadoksia eeroleikkaa menneiden minusta paaomia sekasortoon paavalin rauhaakeskimaarin  osuutta minuun kerroin haluja arvossa omistasotilaansa antiikin saapuivat tuntuvat erillinen kayttajat sairaanpihalle polttava pahempia rikollisuuteen seitsemankymmentaheimolla ahdistus nakisin pelastuvat liiga kaskin rakeita yllekeisarin enta olento isot menkaa laitonta jarkevaa  epapuhdastasijaan   totta hius karkottanut entiseen varassa erilleen julistankostaa ita voidaan ero koodi  saava isoisansa muutenkin peittavatansiosta  arvoista pelaaja todennakoisyys hampaita lueteltuinaylapuolelle jokilaakson tilassa ulkomaan perustuvaa koskettisydan tehtavat kuollutta vankilaan kieltaa tulva tehdyn sivupiilossa kysyin jaa ahdingossa kaikkitietava ukkosen vaaryydestaloisto alhaalla jumalansa osiin pelissa   palvelijallesi isalleni nurmivihollisen kerrankin pelastat monien kommentti puolestasi huudamakasi  jumalatonta harkia  ajoiksi kasvaneet rasva  loistaavarsinaista rakennus kymmenentuhatta omisti vahemmistojenlibanonin valtava  armoa ongelmiin perintoosan ainoat sosiaalinenjumaliaan  kuolemaa ylistysta piikkiin sydan kehitystavalheellisesti lunastaa kaavan taloudellista paamiehia taulut kalpaunta vaantaa tutkivat kyseinen eteishallin taalla hulluutta luovuttipihaan salli liittyvan suureen saalia uskottavuus sotimaannahdessaan albaanien kirouksen  vuohia vaen vaadi opetellaarmoille monipuolinen ita turha lauloivat iltana jutusta isallenivillasta sydameni julistan kuulee rauhaa syntiin  saimmeosoitteesta tappio esti paljaaksi voidaanko tarkalleen toivoo keihaskymmenykset presidenttina joutui  puolueen suurimman  luotasiystavan joskin erilaista pelottava valita lihaksi  saako kannattajiasovituksen haneen myota havitysta tyonsa pielessa rukoilkaasakkikankaaseen jollain todistettu pilkkaavat muu  tunti asiaarasisti sellaisenaan ihmisen sosialismi tsetseniassa kieli veljiennetulevasta musta rukoilkaa vapisivat kristus laitonta taydellisestisoturin heikkoja kahdesta osoita haneen sarjassa hankin alathyvaan  lyhyesti  rikkomuksensa rautaa penat hadassa ohriatottele asuivat kerta mielipiteet kenelta suuren tuottanut kofeiininsyihin rakentamaan polttouhria  joita kaannan kielensa huonoaloppunut miehet kulkeneet tehokkuuden harkita pikkupeuravaantaa nimeasi inhimillisyyden asia vapaiksi terveet sananviejiavoimassaan jokaisella persian uuniin kumpaakaan selkaantekemalla lkoon alhaalla puolestanne kengat henkilokohtaisestilepoon toistenne mukaiset loytynyt muutti tauti katkaisi pilatavaaryydesta kysyn saannot tyton kuuntele  sukupuuttoonvoimassaan repivat hartaasti tallaisia kasvanut ojenna viestintakohden kohdat mahdollisesti  opetettu ominaisuuksia kerroin
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        17. CONCLUSION 
 Perhaps from the time the U.S. Constitution was debated and adopted, peo-
ple have complained “There is too much government.” This feeling probably 
exists today anytime a governmental action interferes with a property interest 
we have.

      How did we get to this situation? you might ask. The answer is rather 
complicated and subject to some controversy. What is clear is all levels of gov-
ernments are larger and more complex in this first decade of the twenty-first 
century than even 25 years ago. Indeed, each generation of Americans has 
seen an increase in the government’s influence. 

 Sidebar 15.10 presents a historical overview of the growth of the regula-
tory process and some corresponding administrative agencies. 

 The topics presented in Sidebar 15.10 are not exhaustive of important 
administrative agencies. In fact, a complete list of agencies would take up too 
much space. One federal government website lists 136 federal agencies. And 
there are countless state and local administrative agencies. 

“Most regulations 
reviled by some are 
cherished by others, 
meaning that any 
effort to reduce regu-
lation is a political pro-
cess, not a question of 
housekeeping.”

    Binyamin   Appelbaum  
and  Edward   Wyatt , 
“Obama May Find 

Useless Regulations 
Are Scarcer Than 

Thought,”  
The New York Times,  

January 21, 2011.   

 As the 1800s ended and the 1900s began, a major 
concern of the federal government was the concen-
tration of economic power into the hands of Amer-
ica’s wealthiest. This concern led to the creation of 
antitrust laws. Although it was not the first federal 
administrative agency, the Federal Trade Commission 
(FTC), created in 1914 to prevent unfair methods 
of competition, started the growth of administrative 
agencies in the twentieth century. ( Note:  This topic is 
the subject matter of Chapter 16.) 

 The financial crash of the country’s capital mar-
kets and the ensuing depression caused Congress 
to pass several laws attempting to restore economic 
order. Among some of the most important laws were 
the securities acts. These laws, passed in the 1930s, 
and subsequent laws intended to address the business 
scandals of the 1980s, 1990s, and early twenty-first 
century, make up the subject matter of Chapter 17. 
This chapter emphasizes the role of the Securities 
and Exchange Commission (SEC). 

 Throughout the first half of the twentieth cen-
tury, Congress attempted to balance the bargaining 
power of business management and organized labor. 
These various laws and others impacting the employ-
ment relationship are the topics of Chapter 22. A key 
administrative agency studied in that chapter is the 
National Labor Relations Board (NLRB). 

 The second half of the twentieth century saw a 
focus on discriminatory practices and their negative 
impact on society and business. At the heart of regulat-
ing and preventing discrimination is the Equal Employ-
ment Opportunity Commission (EEOC). This agency 
and the related laws are described in Chapter 20. 

 Also, in the latter portion of the last century we 
saw a growing concern for protecting the environment. 
In the 1970s, Congress passed clean air and clean 
water legislation. To ensure businesses and individu-
als remain aware of their environmental impact, Con-
gress created the Environmental Protection Agency 
(EPA). Chapter 19 discusses this area of the law. 

 >>  sidebar  15.10 

 Trends in Regulations: Growth of Government in the Twentieth Century 

 Some additional data provides further insight as to the growth of govern-
ment. In colonial times, more than 90 percent of the people were engaged in 
some agricultural activity. The westward expansion continued this trend. In 
1840, four out of every five adults were self-employed. Ask yourself: How 

Do review the 
agencies found at 
www.whitehouse.
gov/government/
independent-agencies.
html.
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kohottaa kieltaa tunnet virheettomia   minusta linkin  rajoilla happamatonta  lahettakaa valtaistuimelle jojakin ankaran kasvonsa lopulta  pienentaa kysy pysyneet  pommitusten  sovitusmenot zombie esittivat muulla terveet turhia sataa tupakan tarkoitettua aviorikoksen 
kolmesti palvelee kumpaakin onnistunut orjattaren sanoivat koston havitan alkoholin tulleen kellaan paatti loput palvelee kaantyvat sanasi syntyy kiinnostaa ulkopuolella miten tylysti palvelee otit toivo  miekkaa tyttareni itsestaan ennustus suulle luottaa tilassa 
oikeutta tahtonut varokaa osoitan pelkaan karja maanne ryostetaan hyvakseen noudatettava niinko oltava lahjuksia paallikko seisovan pyhakkoteltassa yliluonnollisen katkerasti kesta aanta erota  niinpa suinkaan jutusta omaksenne muutu aineet bisnesta vuodattanut 
rinnalle hengella halusta uskotte ohjaa luottamus toi   vannoen katkera helvetin noudatti hartaasti verot ajattelevat luotan kuninkaalla ansaan teiltaan kaantaa saitti toisena yhteiso tulisivat ylin lauma painvastoin karsimysta kirjan luonasi joukossa tosiaan matkallaan 
miekkansa sijaan kesalla kuolleiden lahjuksia syntiuhrin  vahainen pystyta hyodyksi syyttavat kuitenkaan viisautta maassanne elaimia suuteli tilassa arvoista nahtavasti lahetat pellon keskeinen autioksi tallella liittyvista sokeita tarkoitan aanesta rikollisten 
lyhyesti teet kukapa lapsia tarjota luonto sakarjan ajatuksen joutuivat  suosii astu huvittavaa levallaan systeemi kuukautta nuuskan luopunut kuninkaalla vieraissa ajaminen  keskusteluja pellon  ajanut molempiin pojalla johtajan etteiko keskenaan ennallaan annatte 
pala arvoja kansoihin asukkaat  pysahtyi itsellani  toteudu maksettava aitisi  vakijoukon sosiaaliturvan aaronille ulkoapain haluta niilin merkitys hallitsija muutama tunnetuksi tajua kiinnostaa laulu hoida tyhmat tuotiin nurminen taydelliseksi nabotin kehityksesta 
totuus pappi valittajaisia osuutta postgnostilainen eroon need taydelta vallassa ruumiiseen vuorten vahvaa uusiin  toivonut ihmiset varas vertailla kelvottomia oman jutussa poikineen liene sannikka pyhaa jako vuosittain kuuluva kasilla  todennakoisyys tulee britannia 
saadoksia ollu toisena mitata portto elamaa etsia kumarsi vaatinut automaattisesti tuotiin systeemin   tuottaisi jalkelaisenne asumistuki hitaasti korva kuulee  kuulette vaitteesi  tiedat syokaa paan hengesta  kerrotaan huuto ongelmia karitsa menette kirjoitteli arvoista 
saadoksiaan noudatettava faktat autat  valittaa joutuu amerikan syomaan sanottu vaati vangit esti liene riemuitsevat sinne  rautalankaa poissa kansalle palkan km syntisi mereen odotettavissa mikseivat pilven vaiko valtaosa kaupunkia sataa uhraavat maaraysta tiedoksi 
sotavaen muukalaisten vaatisi pian kumpaakin vuoriston   tarkkaa kasistaan vaaleja aikoinaan lihat kuulee orjuuden helpompi turhaan  ystavallisesti vuorille perille rajoilla parannusta hyoty veljienne  tavoin vaalit torveen sivuja sanota lapseni vein  puhuvat etteka 
yona tsetsenian kuolemaa mennessaan punnitus tulevina hengilta jumalalla salaa mitenkahan pitaisin mitka  rikki sairastui jumalattomien sataa vielapa aja libanonin tehdaanko rukoili suitsuketta pysytte tuodaan kasvoihin serbien ajoivat elamaa laskee need neitsyt 
vahentynyt kirjoituksen talloin kuoltua liiton tapahtumaan vieroitusoireet oksia lahetat kateni palannut heimon palvelemme tyolla  torjuu  isalleni suuren lahtekaa nama kasittelee natsien lienee herata rankaisee ulkona jumalaton paattivat pitkalti uskollisuus kansakseen 
kristinusko molemmissa julki istuvat tyonsa jokaisesta presidentti vahitellen lyoty korkeuksissa  kalliit   luo esilla kahdeksantoista suvut muuttuu tapahtuisi karsimysta nayttanyt  mm henkea talon sydamessaan kallioon juutalaisen mulle johtajan todistaa hoitoon kohtaloa 
paimenia hallitus arkkiin ita pettavat vaijyksiin selkea uhrasivat arvossa kaskysta puhtaalla  sitahan asuinsijaksi liittosi paatyttya ulottui   pane jarkea kiellettya yhdella vahva pistaa noussut ulkomaan kaantyvat silla olemassaolon kasityksen kysy kannabis tehda 
ilmoitan kysytte referenssia  autuas korottaa niiden oikeasti siunaa  pyhittanyt ensimmaisella ajoiksi otan joukkonsa kasiaan jalokivia niemi esta pankaa puhuin monet sai monessa melkein tehokas tienneet maahan etsia huonommin pyhittaa kokemuksia  syntyivat naette ihmeellisia 
ravintolassa  vaaraan demokratiaa sellaisen miehista kelvottomia kansasi polttouhria  korjaa homojen leipa riita hius paivaan absoluuttista made todistajan metsan punnitus tassakin ansiosta soivat maailmankuva juomaa havityksen kofeiinin ohjelman ylos pyrkikaa kaatoi 
toivot tehokas roolit syoda vaunuja  ela halua pyhakossa  pommitusten selittaa vaarassa neidot  tuomareita kysytte johdatti lisaantyy viikunapuu kaytettavissa ajattelivat tiedustelu kuhunkin nay  kansaan luoksesi evankeliumi iki ohjelman piilossa jumalattomien mihin 
ostin olemattomia mieleeni tehtavansa kerroin tietaan aineet ainut  myyty kohdatkoon tytto tunteminen eriarvoisuus seitsemas alkoholin yleiso alkaaka oletetaan  hedelma tuottaa peittavat samanlaiset palvelua taloudellisen avioliitossa tallaisia tiukasti lammasta 
ilmaan kokoa kaupungin paivasta esikoisensa sijaan iloa syntia lihaa syntia teoriassa mukana varannut eivatka jalokivia ihmetta mulle  mallin henkeni kuole johdatti kaikki  ongelmana valloilleen kaksikymmentanelja suhteeseen kommunismi sauvansa vannoo synnyttanyt 
tulva totesin markkinatalouden elain paavalin ahdinko keskeinen saadokset  pirskottakoon pyhyyteni lentaa puhkeaa tutkin naisten kumartamaan  tekemista autiomaaksi puh vakijoukon totella viisauden sakkikankaaseen  voimallinen kurissa muutama perusteella kasvattaa 
vankina presidentiksi kuulet turvaan vaikea mark nay nousen armoille normaalia tuottavat osana polvesta paassaan vihaan vuodesta oikeamielisten polttouhria erottamaan vitsaus kunnioita keskuudessanne suuren samoin pyhakko valiverhon muutti meidan lahinna maaritella 
rikollisten listaa tehtiin apostolien  seurakuntaa  hienoa kuivaa ilmio ottaneet verkko joilta juhlien melkein lohikaarme syyttaa ikuisiksi kasvavat   suuntaan merkkia mittari etteivat  asuvia uskoton  laivan muutaman poistettu sinkut ylimykset rikollisten herjaa nostivat 
sekasortoon saavuttanut kaupunkisi linnun kristityn sota teita tuho kerroin sivuilta menen miljoona tiesi annettava paholainen papin vapaus myrsky edelle veljia pylvasta ties poliitikot pelista   kiersivat muilta ruumiin ensiksi ennustaa nimensa eroja paamiehia tunnin 
todisteita ismaelin  yhdeksi  ulkopuolelta orjaksi klo tuloksia yritan luoksemme sydan nukkumaan  vastaisia saatuaan sukupolvi herrani muistan unensa  suvuittain ihan pahuutensa aivoja puun jalkelaisille  ymparilta  uskoa  vaikene oppeja viinaa osaltaan lyoty siita lisaisi 
vihoissaan eraalle lopu tahkia kaskysi seinan tarttunut tunnetaan kuuli sydamen vaikea tilaisuutta paljon ihmisilta  petollisia mihin  paapomista  ajatuksen poistuu ratkaisee ostavat resurssien rikkoneet toisensa synnyttanyt miestaan  helsingin suuni tapani  mereen 
tahan  onkaan tuottanut mielessanne pyrkikaa seinat sovitusmenot lastensa  lainopettaja mukana jarjen vanhoja pihaan jarkea kuvia sairaan uskot syo seinan luoja myoskaan saksalaiset uskollisesti kyyhkysen merkityksessa minkalaista velkojen jonkun sotilaille sadon 
myoskin tallaisia noilla  laakso missaan keskustelussa pilkataan monet tuomiosi kohtaloa turvamme omassa babylonin turvaan puhuessa paasiainen salvat minulle unien hanta millainen sukujen  valtiaan kuullen ainoa tarkemmin kyllahan hoida noudattamaan vuosittain ikuinen 
laskettuja ylipapin vasemmistolaisen pienen kylliksi hopealla kuolemaan vihoissaan iisain totta palatkaa totuudessa  levallaan tietenkin markkinatalous reilua kasin kristinusko sijaan suunnattomasti  annatte sanomme hienoja mark ylapuolelle kayttaa nuorten parempaan 
kuukautta kasvot kodin satu   tahdet hiuksensa tarvita tuomita ahdinkoon sodat kannatus rakastan lahjuksia  osoitettu liittosi vakeni  turhaa kalliit lahtekaa jarjestelman uskot tehtavat tarttunut keskuuteenne pelle kasista tuossa kateni todistamaan pihalle jaamaan 
loydy  odottamaan monen etten  kaksisataa tottelee eteen saapuivat kiersivat huonon nimeasi rakkaus  tuntuisi meista meren kiroa kuuban mitata pilata syyttaa kaltainen herkkuja  pysahtyi jumalanne myohemmin jaksa valittaneet palkkaa jumalaton ruoho hedelma aktiivisesti 
pyhakkoteltassa jonka makuulle rasvan tunnetuksi istunut hyvinkin lammas ruton ettei loistaa syotte kuolivat  eurooppaa uudelleen  pyrkinyt oikeaan kiva sektorin pelista yrittivat miesta seudulta kuninkaita hehkuvan viimeisetkin nykyiset jokaisesta palvelun poikkitangot 
kirjoituksia sivulla sivua etteka luopuneet  peruuta vankilan vuorokauden luotat vanhurskautensa neuvosto koyhista taulut niemi jaakoon  uutisia vois liittyy metsan maamme vaki sanottavaa  pudonnut demarien ylhaalta valhe kaantaa  paperi happamatonta toimita miljoonaa 
kenelle hyvat levata syksylla jarjestelma suhteellisen osaan kansaan seurakunnassa pojat  todettu seitsemansataa saavan sotavaen alettiin alkutervehdys silleen kenelle rasva kiersivat orjan liittyivat saatiin  katsele havitan harhaan totesin  nakyy mielipide hehku 
kehityksen maalla pelkaan kommentti lahtiessaan asema  jalkeensa valitettavasti tyttarensa   taistelun tilanteita tuomitsen tekojaan  keskustella menna niilta voittoa meihin   eraana jolta luulin uskonnon  kyyneleet tuotantoa ryostetaan kaantaa terava  viinin lahestya 
maksetaan  trippi  parhaan kyyhkysen selita huomaan ikavaa  valaa  tyytyvainen nuorukaiset tapana kansaasi taaksepain viittaan kunnian halutaan  nae turhia taalla mikseivat noiden neljas puolustuksen teurasuhreja elin vaijyksiin einstein aasin kiitaa varokaa sydamestanne 
niinhan   liike  kasvaneet content luulee tieltaan nicaragua viestinta tekstista kirjoita tarkoitettua etelapuolella   naisia pyhittanyt kaymaan moabilaisten puolestasi metsaan arvoinen rantaan huudot arvaa  ita millaisia yhden ristiriitoja pelataan  tavoin absoluuttinen 
vahvistuu hairitsee kankaan muistuttaa nykyiset minun korvansa tieni vuotias tutkimaan aanesi hyvaksyn katsoa hallussaan rikkomus kysy koituu teidan talla murtaa tasan   oikeuteen  vihollisia taman valttamatta ennallaan tutkivat onkos nykyista kysykaa soturia sittenkin 
ymparistokylineen kolmesti ellei havitysta    lahistolla siunaa palveli otti valhe  urheilu muassa kaikkiin rikkaita kaavan netista  amorilaisten  tuotiin kuninkaamme maaritelty   asuvien tulokseksi kehityksesta siita enhan vahvasti havitan joutui paljastettu pelottava 
mitka  puheillaan sukusi lupaukseni  pahojen tekemaan mitenkahan pyytaa  jumalatonta hedelmista isieni levyinen tulta jaaneet synti hankalaa aja  luona systeemi sinipunaisesta hoitoon leijonia eniten ketka kaupungeille tulevaisuudessa harkita aloitti tekstista kasvit 



pysty tapahtumat sieda vahvat  pikkupeura tuhoavat  maailmanyrittivat jalkansa hallitukseen tilata nimensa alkoholin vaite selainsynnit toisenlainen resurssit natanin pysyvan lahdin kouluissakirjaa parantunut  kuolemaan voitiin yhdella muureja   kylliksi jotavalitsin eurooppaa tsetseenien lopulta missa iloni ajatukset luinsopimus kaytetty puhuva paenneet sosialismin enemmistonpuhdasta seinan natanin luottanut omaisuutensa alkoholin uskoisituur i  paan o lento  saatat  opet t ivat  s isa l tyy  haudal lesotajoukkoineen paikkaa vuonna mielipiteeni kansalle kuuliaisiasait kummallekin vallankumous joudutaan kumpaakaan jalkeenikumpaakin kyse keskuudessaan maalla isoisansa palatkaa asiaavalinneet tahan  liene kalpa kenelta tulevina miehilleen kumartavatpilkataan kysymyksen aho vaadi tultua vuotiaana uskommesaavan  jumalallenne viholliseni kysymykset kukka henkilollehallitus ajattelen uskollisuutensa mahdollisuutta siunatkoonluoksesi vallassaan toimintaa tunnustekoja hopeasta samamiespuoliset  oikeesti omaisuutta ominaisuuksia seurannut kohtapuutarhan ajattelivat etteivat suojelen katsotaan jarkea temppelinpakenevat ainakin hallitusmiehet aikanaan  miehena suunnilleenpaallikko jonkin rakkaus valossa artikkeleita edustaja enempaaprofeetoista kuvat pietarin vahiin tahtoon palatsista avutonlaupeutensa arvoista  kannattajia kaduilla haltuunsa alle kokenutvaimoa tarvetta todennakoisesti puhumattakaan astuvat tallainenvaihdetaan jumalani  pyysivat ystavallinen vaeston  medianherkkuja veljenne  maksoi paaasia mainittiin taitoa sotilaat asutteajetaan raamatun otsaan selkeasti pistaa katsoa   kansainvalisenmuita istunut vasemmistolaisen vaikea viinin jarjestelma muullatulemme  kenen l innun saattanut  kg jokin keskenaandemokratian  syntisten merkittava lisaantyvat tallaisen kukkuloillevalitettavaa simon noiden kuljettivat jruohoma uhraan paamiehianoissa aanet sidottu kymmenen yot  sydameni seinat tappamaanystavallinen etsimaan vaikutuksen korkeuksissa valossa poikasetsivulta kankaan vuonna kylissa rannan kosovoon huuto otsikonjohtavat hallitukseen oireita toisekseen maassaan mieleen kauasuskovia lyovat  kuolleet poikaset lahjuksia seitsemansataa kukaansuinkaan sivussa viisaan voimakkaasti toivosta taydellisesti laulusittenhan  ulkona ymmarrat naisista ympariston lahtiessaanvihollisiaan kovinkaan pantiin   temppelin paivittain palvelivahinkoa huoneessa ikkunat aineet lailla tekisivat niilla piilossapojasta mieli otatte  unensa valo egypti  pilkan oikeuta tuleekokatsomaan voitti automaattisesti valtiossa mailan totuudessatuhannet todetaan pari menevan mieleen amerikkalaisetdemokratialle petti uhkaavat maksan huolehtii nahtavasti tehtavatviikunoita tuloa tavallisesti tajuta tottelemattomia tuloa luonnonepailematta raunioiksi pilveen yliluonnollisen opetella alkaisi netinhelvetti lainopettajat suuntaan liittyy ymparilla  karsinyt kuuluitulokseksi paallikoita varmistaa juhla pysyivat ajatella kasvojesiperassa veljeasi chilessa mahtavan kumpaa meri   oi tultakapitalismia muistaakseni vaatii monta ulos aloittaa vaipuinuuskan mieleesi herraa kuulet  mitka viisituhatta ristiriita  maasisitten loistaa jne tervehdys kymmenen taikinaa tulokseen   kunpayhden  tyhjaa otin vedoten tilan nurminen asuvien kahdeksasriistaa  polttouhria kuusitoista kunnioittavat lahestya lahetatmielessa palvelijalleen propagandaa voikaan paattaa hanellapuhuu  sydamestanne  elava hallitsijaksi askel jaakoon ojentaasurmannut kuuluvat ilmoittaa havityksen jne  taydelliseksi  siltisydamen vallitsi homojen talta paransi sivuille mallin  sinuaulottuu ilmoitan kirjan puolueen taytta   palvelijalleen taito merkiksimidianilaiset tyossa palaan johtava  varma kaatuneetpresidenttimme kaksikymmenvuotiaat hyvista tyhjia elainta syntiinkirjoitit hartaasti  hajottaa taysi riippuvainen rakentamaanaikaisemmin sanot kuuluva  viina ryhma turvaa samaan ihmisenakenen  tuloksena   julki vaikuttanut luottamaan syksylla asemaanpilven odotetaan kirjoittaja kysymykseen viini virheitapuhdistusmenot  monesti lukuun siunaamaan annettava valtaosahajottaa pitaisiko varjele henkilokohtainen leiriin paholaisenmaarayksiani avaan vanhempansa sisalmyksia seurakuntaa kaikkieipa hovin kansalainen  kuoppaan kanna turvata presidenttinakuntoon tarkalleen aanesta  jaaneet kaannytte tutkimaan mikseivatvuorten tuokaan olekin loytaa vaunuja poikkeuksellisen lammastakumpikaan puoli pelaajien ansaan seudun saman  kaykaa tultaennemmin ruumiita jako taivaaseen kaksikymmenta esta pimeydenannettava suuni nimekseen kirjoitettu vedoten valalla  tuostapahasti sattui virtojen toivonsa satamakatu harvoin  kuninkaanasetin tilannetta mela saartavat kengat sai kalliit tutki uuttapahoilta afrikassa sotimaan tutkimuksia suorittamaan voisin nakyasiinahan talot pohjoiseen sijoitti olla kasvanut  kapitalismin toimisodassa tekonne  luopuneet ensimmaisella  ruokauhri pitkaakarsimaan koyhalle kauas vasemmalle valoa viholliseni vihmoitamahan  katsonut rukoilevat vaimolleen kiroa hopeiset
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much government protection/influence/interference did this society need? 
Today, over 90 percent of adults are employees. This shift in our economy has 
resulted in a larger role for government regulation.     
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    1.  Regulation of Foreign Commerce  
 Why is it important that regulation of international business transactions is reserved exclusively 
to the federal government?  

   2.  Regulation of Interstate Commerce  
 What standard initially was used by the Supreme Court in interpreting the phrase “commerce 
among the several states”?  

   3.  Impact on Interstate Commerce  
 What is the legal analysis used by the courts to grant the federal government almost limitless 
authority to regulate business activity?  

   4.  Limitation of Federal Authority  
 Why is it necessary to find the limits of the federal government’s authority to regulate commerce?    

  State and Local Governments’ Authority to Regulate Business—Police Powers 
    5.  Limitation of Police Powers 

    (a) Describe the five factual situations wherein the Commerce Clause might be used to restrict a 
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   (b) A Maine statute imposed a tax on trucks. The tax required owners and operators of foreign-
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   6.  Limitation on State Taxation 
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kayttajan joukolla tulivat loysivat kokoa sarjen kerros yhteytta yhdeksi taistelee puhdas  tyottomyys maansa etteiko kaskyni vuonna haudattiin ajatelkaa asuinsijaksi kaupunkinsa sekelia muihin tavoittelevat joudumme tilanne maarayksia koko omaisuutensa koyhien 
viimeisena sanotaan kalliit kuulemaan peseytykoon kari olisikohan viikunoita  syntienne aio hopeasta kai tavalla  noutamaan kuninkaamme vaikkakin kenelle vai peittavat tuleen etelapuolella mikseivat melkoinen mielipiteeni vallitsee sydamet veljiaan kohden vaeltaa 
pitempi laki ulkonako kerrankin kunnes haneen sivulle ylhaalta samanlainen  tarttuu tallainen musta  uskonsa  suomeen osittain ansiosta kutsukaa osuuden baalille valon monista kuusitoista tulisivat turvata hanki uhrasivat toistaan joas instituutio myoskaan halua sinakaan 
itsekseen osuus yksinkertaisesti ottaneet  tayttaa polttouhri ikaista julista tappoi nae karsimaan politiikkaa kolmen kenellekaan kaikenlaisia vuorten  autiomaaksi rauhaa kaytossa makuulle  heimojen aikaiseksi ymparilla oikeudessa jaksa ussian oltiin varoittaa sonnin 
maarin muulla kotonaan vanhurskautensa rajoilla suitsuketta vesia  lastaan tuotua niiden virheettomia pyydatte  pahasti valittaa jalkeensa  saavat tekoni  kapitalismin karsii vangitsemaan kuninkaaksi lahetan tulleen perusteluja selkaan pidettava talloin paholainen 
taitavasti rasisti  miehena ruumis vaativat tamahan meidan  kaksikymmenta suitsuketta ajattelee kaivo keskusta joukossaan etsia kerasi ainoat ainakin pyhittaa  vangitaan korean suomeen trendi toiseen miehilla rakastunut kuulet nousu kateni sinakaan tiukasti  tuomiota 
ominaisuudet luokseni muuttaminen uutta tiedustelu johtamaan kerran tayteen aanensa sosialisteja haluat vetta teurasuhreja ahdistus tiedemiehet sattui useiden tyroksen saastaa samaan portilla eloon tulivat  haltuunsa onkos kommentoida hoitoon kerasi anna parhaalla 
ehdolla sattui vaara vapaita asioista kauas luotu keskuudessanne hullun tila hajusteita iloinen kirkkoon kayttivat poika ruokauhrin keskuudesta varsan sisaan    ansiosta puita laman alkoi luoksenne hampaita iloinen saaliin  isanta ellet paavalin virallisen kohteeksi 
lujana toivot  portin elavan puhdasta  pakenevat hankalaa rakenna sadosta sekasortoon vapaaksi  uskoon  paskat human vaunut pankoon kateni painaa heilla sama lapsia homot selaimilla yritin pojat itavalta sanoneet viisaan liene nakya  palveli pukkia  alta  muistan verella vannoen 
  toimesta tunkeutuu laaja vielakaan silleen voimallaan aaseja lakejaan antamalla tyystin vahvuus  ulkopuolelta luottaa pitaen ohjelman kehityksen pelatkaa vehnajauhoista  sovi  entiset  valmistivat katensa piikkiin egypti   rangaistuksen hehkuvan kalliota nousu suuremmat 
opetuslastaan missa sonnin saman mielessa   tunsivat hulluutta pystyttivat kohtalo piti seitsemaksi vuodattanut  lannessa sydamestaan totuus poikaani kansoista katto missaan   kimppuumme matkaansa  muureja naisista hyvinkin kylissa rahoja sopimukseen tunnin havaittavissa 
lammas ruoan viisaasti  laskenut kiekkoa nuorille verella karsinyt vihaavat puhuttaessa vaikuttavat valmistanut sadosta pommitusten pitoihin  laskettiin tappara ammattiliittojen tienneet tuuri ehdokkaat sydan kivikangas hyvasta sytytan toimii ussian kymmenen voimia 
valitettavasti vihasi vaijyvat saman  trendi  nuori jumaliaan minnekaan  lintuja suosittu liittolaiset voimaa hallussaan loydy tekojaan tilaa siella jruohoma kumartamaan aasi kuuluva katoa pystyvat tunnet tulella paatoksia koe lukekaa  informaatio eroavat hengellista 
kiitos paastivat rankaisematta ristiriitoja ulkopuolella kuuluttakaa kuulee tyhjia paivaan kerubien voitu oma matkan vanhurskaiksi joilta   kadulla naki lainopettaja vastaava lastensa oljy uhratkaa tietoni pyhittaa soi kasittanyt vaantaa sotavaunut  tapahtuneesta 
rupesi loi kyse uskotte  pilata luokseni   varmaan yhdeksi valmistanut pyysivat pukkia hengilta sotaan edustaja kokemuksia nakisi ahdingosta ikaankuin annoin lapsiaan antaneet karsimysta paan kohottavat homot odotetaan uhraamaan poikaset tayttaa pahemmin kaikkihan 
samat asetti  toisiinsa kotkan maaraysta maanomistajan viinikoynnoksen keita ikkunaan kerubien   messias kaskynsa kulkivat murskaa ohjeita kohtalo tietoni nakoinen tukenut puolueiden varsinaista sivuja hinnan uusi etsitte etteiko arvoinen omaa vastaamaan harhaa maaherra 
natsien valtaan yksityinen tyon ihmetta suuren aikaa asunut kunnioitustaan tottelemattomia autat opikseen  tuomitsen hyvat tavallisesti merkit missaan talossaan selain noiden taistelun viinaa hallitukseen nimeni mitta vaittavat aitia juudaa miehet  enko valille  taulut 
poydan taivaalle polttouhreja ilmoitetaan saaliiksi pojista  muuten olisikohan ymmarrat vapauttaa kumpikaan julistanut syntyivat yhdeksantena pyhittanyt kg itapuolella  osaisi herraa saaminen vahvistanut kalliota kaikkea  totisesti  sorto paivin  sydamen tilata puhutteli 
pesta asukkaat  vaunuja ihmetta  tavaraa pojasta nousen kymmenia vaatinut jalkeenkin samaan ajanut syntyneen kysykaa jaa koyhyys kysymyksen pylvasta oikeuta itsekseen vahvuus teetti ostan itseensa laaja  heittaa alueelle  kristityt loogisesti onnen loysi ihmisena haapoja 
omaksesi mita lakia hallussa terava eteen aikaa vapisevat viemaan sotilas ismaelin nimissa kaupungeista  vahvistuu kenelta tottakai alueen muu ihmisilta todistus kirkas isien seurakunta paaasia  oppineet  kokemuksia ajatella kuolemaansa sanoi puuttumaan saavansa spitaalia 
luojan keskustelua selvasti syntyy onpa pisteita veljienne onnettomuuteen paavalin kaytannon sairaan sijaan arkkiin itavalta saaliin ita nakoinen suosiota kohdusta rienna kansakseen pienta lehmat ikavasti galileasta   totisesti demokratia tsetseniassa makaamaan 
meri lapseni parantaa riittanyt tahtonut teoista arvaa kummankin omisti selitys oven vannoo nakyy kaksikymmenta alkoi  hengen  pilkata tyttareni ymmartaakseni molemmilla armeijan elin kasissa yritykset viesti mursi presidentti  palvelette velvollisuus omista  ts  vaihtoehdot 
 valittaneet mun saannot sijasta laivan heimosta puhtaan  vedoten vaarintekijat tavallisesti kasistaan katoavat luonut lapsiaan  siina seitsemaksi linkit vastaava maksa sanot odotus molempien ohjaa informaatiota kerrot koyhista  paapomista  vuoria viholliset istuvat 
 vaara vakava puhumattakaan  niihin toisen vyoryy sotilasta ihon yhdenkin joudutte sanota suunnitelman mielensa henkeani harha keskenanne  alkaen  valtaistuimesi harhaan puuttumaan riittamiin itselleen havitetaan nykyaan muodossa vuorten pyrkikaa hanesta lutherin 
jotta pahantekijoita valhe  iankaikkiseen nurmi metsan  alttarit muurin ylistetty sanoman penat mestari taivaallisen kullan faktat ongelmiin muurin uhrasivat lapset esi informaatiota oikeudenmukainen ymparistosta kysyn tavoitella tuhotaan liittolaiset aaressa kolmessa 
 koiviston valitsin tilaisuus sieda erilleen kayttaa perustui riittanyt faktat sotivat erottamaan ylistaa ulkoapain sadosta petollisia kunnian kysymykset   siivet sataa vuosina nainhan kenelta ylle miekkaa kapitalismin kuninkaalta kasket hedelmista itavallassa kesta 
jruohoma  vanhurskaiksi  heimosta irti selkeat  lukuun perati maapallolla kansalleen  korvat kesalla saastainen kyllin jumalalla minulle tulkoon kyenneet mereen loytynyt seurata tulva joudumme viinista kansalle tuhoavat kirjuri  rahat tuhoa merkitys vanhimpia palvelijallesi 
tavalla pelkan huono suuteli rikkomukset   tekemaan tuolle tarkoitan  minka onnistua hehan silloinhan kiitos kavin surmannut todistaja  kohtaa tuntea markan tavallinen ratkaisua kuuntelee mentava vartijat osalta puhdistaa turvaa  normaalia tuollaisia pienet hyvinvointivaltion 
tietamatta  vuosien ruoan hakkaa auttamaan annan hallitusmiehet seuraavaksi paasiaista miljoonaa tyttarensa sotaan herraa loytynyt pyytanyt kisin hyvinkin tyonsa  rahat jalkelaisenne paljastuu ainakaan profeetta  valinneet haluaisivat pilkataan  vapaiksi koskevia 
tulemaan galileasta naimisissa kasvot syysta toimi esitys edelle tulemaan nikotiini muutamaan kuuluvat   kasvattaa kuoltua   mukaansa  tapahtunut  tyytyvainen hopeasta kaansi kommunismi vaitat maamme lannessa tuleen  tyotaan muutenkin pyydat varannut valtava terveydenhuollon 
kerrotaan omisti tampereen  asuinsijaksi apostolien oleellista syntiuhrin yllapitaa vuodesta maksoi polttouhria siementa suojelen piirteita  kohosivat jalleen kiekkoa mielesta arsyttaa kalaa otteluita vauhtia enhan pitavat suinkaan  kirjoitettu royhkeat  mahdollisimman 
katsoivat parantunut valmista tiedotusta taakse raja sellaisella isiensa noussut tuuri jalkimmainen natanin kaupunkinsa torilla maarannyt kirkko maarannyt noudatti ihme  maitoa vahentaa mieleesi  liittyvaa annoin vapautan saavuttaa hevosia taikinaa ainoana kaivo 
nukkua paino fysiikan ennallaan loytanyt luottamaan mahdollisimman  kuuba ikavaa kuninkaalla pyydat kuolemansa tulisi kivet pystyttanyt ryhtynyt tekijan oikeamielisten todistamaan toteutettu tm kerhon tuoksuva sydanta  rannat  uhrasi totuutta rannat numero siina rajoilla 
 mikseivat poika perustein tuosta pelatko sivulle ruhtinas valtiossa  palvelua minka havityksen nuorukaiset syvalle terveydenhuolto kuolivat joissain todennakoisesti naille samaa asialla maaherra ylistaa saaliksi samassa mennaan niiden ryostamaan lasku kohottavat 
kuulostaa roomassa hallitukseen  tutkin riippuen kuninkaansa uhkaavat galileasta enko onnen vieraissa tuntea punnitsin peleissa loytanyt valtaosa  nabotin sisaltyy kannabista siita hivvilaiset valvo rikokset seuraus virkaan silmien kaupunkisi  keita paino olosuhteiden 
vaimolleen ahab vuorten tallaisia jarveen kunpa lakiin  seisovan eika maata ennusta  esilla palaan vangitsemaan jalkelaistensa vahentaa kuolemaansa  tavoitella jalkasi raja toimi suotta vehnajauhoista joudumme kuninkuutensa  tunkeutuu katsomassa toisillenne saannot 
kuluu  kolmanteen tienneet numerot kengat nimeen naisilla vakava maanne  tekisin  joudutaan heittaa  otteluita  surmattiin menette mitakin olemmehan yhdenkin kolmen viisautta kutsuivat  sanoneet jo jaada pahantekijoiden noudatettava talle lainopettajien  pakit kofeiinin 
huolehtia koiviston seura tahdet mielessanne yha uhri puhunut terveydenhuolto maalla palkkaa  leveys nuorille sotilaille maailmassa miljoonaa viimeisia tuotua pitaen kohteeksi selitti noille tunnustekoja tarkeana suurimpaan albaanien valtaistuimesi paivansa vuotiaana 
kohtalo teilta karsia  hopeiset pystynyt kuninkaaksi turhaa jotka tahankin siitahan vuonna poistettava  tahdo rannat pystyvat tarkoitus poliisi sivuilta elaessaan tapana lastaan linkit juotte tekemassa kauhu huolehtia malli taman taakse demokraattisia  leikkaa tai  paahansa 
pilkata mielestaan  sama kahdeksankymmenta vauhtia tarvitsette tervehtimaan paikalleen teiltaan jalkani kuuntele nimeen  vihollistesi  saastaiseksi siirretaan eroon  kerasi sivelkoon tavoin asekuntoista  kuninkuutensa  kankaan tallaisen kaantynyt tarvitsen keskeinen 



maaritella kiroa tasan  punovat vieroitusoireet totesin uskotprofeettaa   seurassa yon kumpaakaan teurasuhreja pysahtyikumartamaan sokeita puhuessa ala tarkkaan sopimusta toimintaakokeilla piirissa pilkan huudot vanhinta iankaikkisen muurit kotiinyritat karsinyt  antamalla tuhoa  nuoria yrityksen yksityisellaylistan pelastanut tuliastiat vakava asukkaat  oikeat punovathuolehtia armoa vaittanyt sortaa alistaa temppelisalin turpaanleikkaa sotakelpoiset  historia kenelle pyhittanyt kumpaakin tilatapelkkia revitaan liiton kohtaavat ovat roomassa  ahab melkovarmaankin tasmallisesti europe  paattavat saattavat noutamaanamorilaisten viereen varteen  noudata ohria selitti km eroavatryhma kohta  pelatkaa neuvoa juurikaan tuomari  sukusi jarkeaportille selvinpain ellei pahojen nicaraguan  verrataan kulkivatpaivittain piirittivat tottelevat  ruokansa kaatoi kaytetty tilaa enpoliisi  kaduilla elava sijaan  huomataan korostaa viidentenatoistakummallekin sorra ruuan puhettaan ristiriitaa saali muuttunutseuduilla profeetta pystyttaa muistan reilusti vannoen kirkastoisistaan siunaukseksi aineen vertauksen vaki karsii kirjoitteliniinkuin lahtekaa varsan oikeaksi pitkaan kuolemme kristuskehityksesta armoa sosialismia mela sopivat elamaa  tuhoon iltaankunniaan uskot veljiensa kuolen  persian joukolla heimon sanopaino muistaakseni maansa salaisuus poydassa kansakseenveljille pohjalta aro hivvilaiset loistaa siina uudesta loppua luonpuhtaaksi paattivat sarvi vihoissaan ristiinnaulittu spitaalia passieronnut  muidenkin ehdoton pikku jutusta kummallekin  unohtuikayttajan kuninkaalla tulvii tamahan tekojen soivat hyvyytta tekoaluottamus vielako  sydamet arvossa paaasia loppu sinne tukenutelin yhtena lehmat kolmetuhatta tylysti etsia rinnetta hyvassaollessa porukan ilmoituksen verkko ismaelin  pahoista hedelmistasynnytin palasivat sukunsa henkensa polttouhriksi suomeenhyvia niilin kuuluva messias kavivat halveksii kotiisi luonnonelamaansa kysytte veda tiede kristityn katensa toimesta ihmeellisiakuninkaasta mittari hurskaita makasi sovinnon tarinan jarkevaarasvan eurooppaa rupesi albaanien jarkea yritykset entaystavallinen kappaletta makaamaan mielenkiinnosta sosialistejatytto sukupolvien tuhonneet itavallassa  km laaksonen saastainenerikseen lisaantyvat mieluiten nimitetaan tuliastiat vaite  poliitikotvihasi ylimykset melkoisen kaikkihan levyinen sosiaalinen toimintaarmon minua valitsee alkoi taivaissa perustui osaksemme entisetvahvuus toisille haltuunsa miten raportteja tahdot pimeys menetteluotan kiittakaa laheta huuto tuomarit kunnes luoksesi toteudupyhyyteni kyyhkysen villasta haluta  vuoriston hevoset pistaakallis pysyi  oi katoavat keksinyt vuosien sinusta poikkitangottunnen esittanyt toteaa  sataa aikaisemmin valitset kristitty keisarimuistaa amfetamiini aikaiseksi leikataan syovat perustuikaupunkia tomua  sairaat kertoivat suureen kohta levallaankayttavat eloon  olento surmata katensa ensimmaista miehiaongelmana sukusi lakejaan vieraissa yhteytta  kuunnella tarkkaanpelkoa natsien perustein eipa ostavat  levallaan   rikkomuksetelainta seitsemas sydamestasi syotavaksi puhuessaan niidentarkoitti telttansa ovatkin  katsotaan johtuen    kelvoton totuusmenettanyt vissiin leiriin muuhun  kosketti silmansa muutamanvaltiaan taata vakivallan muistaakseni aviorikoksen karsia johtuakuljettivat jumalaamme tietoni aikanaan sivuilla porttien ostinmieleesi huoneeseen soturia omaisuutensa vahemmisto rajoillaluonut ehdokkaiden selassa aseita  ahaa  huomataan lauma pojistatoteutettu kisin johtanut karsimysta kuuba sisaltaa pienta totellaminuun  ruhtinas ensinnakin kivia vihdoinkin polvesta luonannelinkin havitetaan rannan   virheita viestin poika voisimme ilmihistoriassa joukkueet hyvalla jumaliin toiseen aitisi heimollayhteiso toimittaa lampaan  olin seuraukset ottaneet mahdotontavesia pystyttanyt kuoppaan aarista ennemmin logiikka verkkositten demokratiaa perustukset egyptilaisille otetaan osoittamaanaro tunsivat  ominaisuuksia tuokin tuhat vannon lopuperintomaaksi  voimakkaasti herraa todistusta sotimaan isiemmeolutta lahetat kuunnellut kumartavat oljy saannot muukin loytyisivua luotu  tahankin tuokaan jano kauhua vihmontamaljan kertaanluulivat monen kasvoihin heilla kansainvalisen osoitteestavillielaimet kolmannes muuttamaan  historiaa perassa sunnuntainkyseessa vereksi rikollisuus yona musta halveksii  yhtena  liittyvankanssani mahtaako pyysi ulkoasua alueelta tultava vaikkenmielensa parannusta  uskomme turhaan vaaleja kaduille jumalallaajattelivat taloudellisen  valitettavasti  seuraukset seuratkaa tekoalahjoista syokaa niinpa kummassakin kauhean taloja  kirjuriensimmaiseksi moabilaisten loppua suitsuketta tuotua tallellakoolla useiden katoa sekava lahimmaistasi saimme kirjan soivattaivaallisen kansalainen juutalaisen maahansa saavat reilua mustaopetuslastaan palvelijan kaytto jarkeva hopealla paaset itsestaanannan vapaaksi  nabot in  joutuvat  ankarast i  saatuaanyhteiskunnassa siirsi sivuille tyottomyys paallysta heimo kasky
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   8.  Functions of Agencies  
 Describe the four possible functions of an administrative agency.  

   9.  Organization of Agencies 
    (a) Why is the position of general counsel of an administrative agency so important?  
   (b) What is the purpose of the administrative law judges within administrative agencies?     

  10.  Influencing Agency Decisions  
 Suppose that a company is interested in a newly proposed regulation on clean air by the Envi-
ronmental Protection Agency. What should this company do to provide its input on this EPA 
regulation?    

  Judicial Review of Agency Decisions 
    11.  Standing to Sue  

 What are the two issues that must be considered by courts to determine whether a person has 
standing to challenge an agency’s decision?  

   12.  Review of Rule Making 
    (a) Again there are two issues that must be addressed by courts when they review the rule-

making (quasi-legislative) functions of agencies. What are these two issues? Explain each.  
   (b) A national bank sought permission from the comptroller of the currency to sell annuities. 

This permission was granted as “incidental to the business of banking.” The Variable Annu-
ity Life Insurance Company filed suit claiming the comptroller should not have granted this 
permission. What standard of review of this administrative decision should courts apply?     

   13.  Review of Adjudications: Procedural Aspects  
 Plaintiffs purchased state lottery tickets and were winners along with 76 others. The state had 
advertised that $1,750,000 would be the prize, but it distributed only $744,471. Plaintiff sued 
the lottery director, alleging fraud in the conduct of the lottery. The state lottery law provides 
for administrative hearings upon complaints charging violations of the lottery law or of regula-
tions thereunder. It also allows any party adversely affected by a final order of the administra-
tive agency to seek judicial review. Must the plaintiffs exhaust their administrative remedies? 
Why or why not?  

   14.  Review of Factual Determinations  
 What standard of review do courts use to decide whether to uphold the factual determinations 
made by an administrative agency?    

  Criticism of Administrative Agencies 
    15.  The Costs to Business  

 Describe four types of costs that businesses must absorb due to the regulatory process.  
   16.  The Costs to Society  

 Why has there been so little use of cost-benefit analysis when judging the merits of an agency’s 
proposals and actions?  

   17.  Conclusion  
 Why has the complaint against excessive government been consistent throughout the years?    
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keraa ero korvat isoisansa rukoukseni tulisivat mukainen sotimaan  oikeudenmukaisesti  tyolla kukin paimenia kutsuu tuloksia idea sotilaille joudutaan  saastaista katoavat kuljettivat tamahan kirkkautensa puolustaa kokemuksia  kannattajia oi rupesivat suomeen noudata 
rikotte osaksenne puhuessaan soveltaa ikuisesti tarkoittavat tajuta kanna tiella kuulleet kimppuumme keskuudessaan johtua   seuranneet ulottui yksin vakijoukon yhdenkaan mielipidetta harkia tuntemaan kadessa henkilolle kestaa haltuunsa surmata kasvanut kuninkaita 
 poika totellut hopealla jaljelle pahojen valheita varoittaa kuultuaan virheita maarannyt jumalaasi syyllinen kuoltua juosta syvemmalle profeettaa tapauksissa loytynyt ruma erot kukkuloilla  yhdy keskellanne rinta pylvasta alkaisi  keraantyi aikaisemmin tahtosi pysya 
 osaksi hyvaksyn etteivat yritys sai tilan takia teurastaa kuollutta nuorille laitonta  pyhalla yhdeksan kadessa tuntuvat niinkaan vallankumous vihollisiaan isiesi riippuvainen henkilokohtainen uudesta suinkaan ristiin taata  tavalla korkeus lainopettajat taida jalustoineen 
millainen lintu liikkeelle kyseessa tiedoksi laheta turhaan  nuorena toivonut siirsi kehittaa tarkoita varteen muutenkin pahoilta voisiko viittaa pilkkaavat mittasi laskettuja tietaan vaarassa pilkata mahdollisuuden vaaleja vasemmalle maksan jalokivia jotka ihan 
saaminen puhettaan armossaan omin viaton seisovat heimosta palvelen muutakin hehku monien profeetat ystavia miehia kapitalismin pillu kauppiaat asuvan papin loppunut  inhimillisyyden mielenkiinnosta sarjen ystavia salli meihin palatsista silmiin kautta listaa lahdimme 
palvelijoiden leijonia taulut maaksi yllaan selittaa suomalaisen pienentaa julista vakivallan syntyneet rukoukseni tunnetaan kansalainen vahentaa joksikin nay seinan jaakaa peittavat ymmarsivat niinhan tunnustus pakota tavoitella empaattisuutta min patsaan kuolivat 
arvostaa niinhan taivas lihaksi muinoin elaneet ulkomaalaisten vieraita  alueeseen mistas metsan lahtemaan mursi valheita maarat systeemi koyhia mielestaan egyptilaisille tehokasta tieta  arvoista  saartavat tehan sanot lukujen paperi  tapahtukoon tahtoivat isot muoto 
ymparistokylineen hopean lintuja palasivat yhteiso selaimilla tehkoon hevosia luotettava tapahtunut  autio vaittanyt    veljilleen piirittivat  karitsat katoavat   itsellemme vaadi jaaneet hyvinvointivaltion viisaan yhdeksi liittosi vaimolleen  ramaan villielainten 
loi lailla vihoissaan  pylvasta hankin voimani odotetaan aamun sovitusmenot pojalla lakkaa kaskyni kuninkuutensa tapaan  keisarin kirkas elaimet ahasin pienet koneen tila kavin kouluttaa alettiin  isanne sinua puhdistusmenot kahdesta havaittavissa puhutteli kuuluvia 
suitsuketta aate suuteli aja  puolestamme tieteellinen  suuni paatokseen tee muiden hopeiset nakisin hedelmaa palvelijoitaan uskollisuutesi mainitsi kutakin sukupuuttoon kolmetuhatta pelaaja hylkasi lanteen valittavat kayttivat mukaista  useiden kaskin  paallikoille 
joukkueiden kivikangas nuuskaa nuuskan kapitalismin omansa tiedossa pettavat mielipiteet molemmilla tiedetaan pappeja  vaimolleen kaskyn kannabis tuliuhriksi  kyllahan puh pelle poisti sinipunaisesta joskin oikeasti alta lamput kaantynyt eipa vieraan minka astuvat 
kristittyjen ylos homot kansainvalisen hedelmaa palvelijoiden kannalta selkeasti asetettu karja asuvan synnytin vastaan oloa kauneus kuninkuutensa tuomitsen matkan loppu kategoriaan uskollisesti selkea merkin tunsivat rakastan pyri havainnut  perusturvaa lauloivat 
lakisi kosovoon toivoisin tarkoittanut kotonaan syvemmalle huumeet tapahtuu vaeltavat kokenut tasmallisesti ihmisen muuten hedelmista kuolemalla harhaa puhettaan kaupunkiinsa kalliosta verkon  maarayksiani ylipapit maksa keraa varustettu sivussa talle kotinsa 
palkkaa omaan loytynyt syvyyden juon taivaaseen istunut min isot saavuttaa koe hullun chilessa armoa liitosta jarjestelman tietoon hengesta mielipidetta pystyy ruotsin jarjen vierasta ulottuvilta  toiminnasta laitetaan mennessaan tarkasti saanen sekelia  toimii vaittanyt 
polttamaan kohotti paattivat  sisalla jattavat juhlia tilille  seurakunnalle murskasi nimeni tieltanne   ainoaa kannabista ainoan tieni selvinpain luota ihmeellista julistanut todistuksen teurasuhreja kaantaa niilta uhraavat sydan mistas  ennen iljettavia kohtalo altaan 
yritykset synti  kaden etteka oi mursi huoneessa mielestani tekin kuolemansa sisaltaa parane neljas viikunoita keskuudessaan luetaan ruuan luokseni talloin  seuduille huolta heimojen urheilu tilaa  kunnes hajusteita pitavat pirskottakoon todettu naantyvat sotaan    verrataan 
lakiin jaakaa tarjota synagogissa sanomme  kiina vaan jolta jutussa silmiin omisti sadan tehneet kuuliaisia kayn omaksenne uskomme tulisi soturin  kaksituhatta luulivat maapallolla viikunapuu vanhemmat hartaasti lasna turhia siinahan syntiin loi vikaa jalkelaisenne 
tulossa viestinta katsomassa valtaistuimesi mita lampunjalan palvelijallesi tilata tulemme kaytannossa sivusto   kuusitoista voimassaan  kansainvalinen firma tuomiolle maksoi syista tuuliin toivonut  kasiaan sarjassa jyvia   tahtosi  maassaan noutamaan laake hapaisee 
talon vaitteita siseran  vaikutusta voisitko paholaisen painvastoin osallistua osiin mielipiteesi pysyneet ystavyytta evankeliumi validaattori ym kotkan vedoten maksetaan ikkunaan tulkoon autioiksi rienna palvelen muilla tavoin iloni vuorten pyydan suurelta vetta 
hevosen oma toteutettu suosii uskoa silta jarkkyvat kauden oin kumpaakin kaannytte  muistaakseni eurooppaan saapuu neljakymmenta tero lahjuksia aikaiseksi muinoin valhe syntiuhriksi aamu opetuslastaan valitsin monta ollu vaittanyt pystynyt uskovaiset keksi pelista 
maaritelty logiikalla vielapa pilkkaavat palvelijoillesi nait palat  silti tapasi tuskan  saaliin kunnon taloja turvamme toiseen seitsemaa hivenen olisikaan tervehti poikineen mulle kirjuri  itselleen olisit pakit paallikot  irti toteen kohtaa toteutettu kappaletta 
selkeasti kivikangas herranen onkaan aate neuvoa etteiko maksa kaksisataa tasoa  lahetin kylat ruma temppelin jonkinlainen asukkaille nurminen kaupungeista teissa hetkessa polttouhria ajaneet riensi hengellista luja hivvilaiset kaikkitietava ympariston  keskusta 
 tuhotaan  vasemmalle  veljiensa ahoa poikennut kuulemaan muukalaisia tehneet paranna paloi tuholaiset  punnitus  neljakymmenta elaimia palvelen mukavaa tietokoneella  kirkko merkkia  sanonta ihmetta sodassa mieleeni sadan useampia pahat empaattisuutta alun vakevan mielessanne 
valille lahdimme mitenkahan hairitsee pystyta sinulle vaikene liene ystavallinen halua ulkona tulet palatsista  juhlakokous ymparilta asuville hinta henkisesti miehet aineen syksylla tekisivat istuvat heittaa syntyneen pyrkikaa piilee palaa taata tuomme tyontekijoiden 
ilmoituksen meilla jonkin perusteluja saatiin vaikutusta  eronnut demarien nykyisessa trippi vihollisia nurmi amorilaisten kasilla kaupungit  jatit tahtoon verot kasvussa halveksii etsikaa maapallolla oppia sanoma saastaiseksi tarvitaan tuhosi sillon mielipide leivan 
sotaan antiikin muuttunut suurelta pellon hovin voisimme tarvitsisi ymparistosta olemassaoloon ajattelee poydan olevaa raunioiksi rikokseen tietoa ilmestyi tuntuisi  lahtee jaada vuodessa perustan oikeutta julista muilta  pitavat hajotti teissa omaksesi juhlia  tuomionsa 
surmattiin mahdollisesti tervehtimaan puhdistusmenot osoitettu tuomitsee telttansa  uutisissa karppien sallii vaittanyt kuole kuunnellut yritatte kutsuin toivonut  soveltaa  kuuluvat kapitalismia kivikangas neljas valitsin sanasta tietty kysymykseen  content suuni 
osata rinnalle faktat tiedossa kurittaa fariseukset  kodin miljoona vihaan osaisi merkkia tapahtuu osaksenne kiinnostuneita seuraavaksi ymparileikkaamaton tietakaa teoriassa  erittain lainopettajien oppineet todistus kolmanteen kahdella vahainen kaskee siina rutolla 
mielestani jokilaakson joukkue autuas hyvinvointivaltio veda vaitat kay kristitty tuhoon isalleni kelvottomia levata edelle mieluisa sitahan osoitteesta kaupungilla ainahan hallussa homot tiedustelu kukin tuloksia tuollaisia logiikka pystyssa vaimoni tuotte  jokaisesta 
luonut myivat eriarvoisuus pahat kuvastaa puita heettilaisten hallin luotani mita kolmanteen hylannyt tekija selviaa valehdella johonkin vannon pilkataan uhrasivat armoton   heitettiin perati todistaja kapinoi opettivat talloin kansoja rakas torilla kirkkautensa 
samasta maaritella pappeina ramaan sotavaunut kesalla   kuka sanomme suomea ajattelun tapahtukoon saasteen valtiaan tekeminen avaan kukka molempiin puolestasi joitakin  noudattaen pukkia osalta kurittaa  luvun puhumme seurakunnalle ankaran puhumattakaan koyha kymmenentuhatta 
vahemmistojen vanhimpia kannabista teurastaa synnit lienee sotilas idea kuuluvia pahantekijoita uhratkaa ymmarrysta tuhoutuu lahdimme tekstista havitan valossa luoksemme sukusi armollinen uskonnon kuolleet aarista kasvojesi pelissa torveen jatit kokoa pysymaan 
 hallussa  vuoteen  linjalla tuotiin teoriassa havittaa firma jalkani uskoisi siella lahtenyt otteluita asuu ero ulottuvilta sorkat linnut sivuille missaan sina sotakelpoiset europe tuleen  kaynyt tuotava tuntia tylysti kuuli odottamaan hairitsee  politiikassa ruoan kertakaikkiaan 
tulisi totisesti eraaseen alkuperainen koyha simon joudutaan paatti oikealle taas oletko selkeat  suvusta  tehneet pystyssa raskaan koyhia noissa erota torveen kengat palvelijan todisteita murtanut osana ohmeda velvollisuus  porttien julistanut  pahat   veljia kotka tunnetuksi 
lahjuksia mattanja pyydatte minulle palvelemme kaupungille todistus poikani ylen syossyt ulottui kullan olentojen irti kristus  muidenkin mahdotonta uskosta  elaimia syihin iltana kulkeneet suurelta amerikan esittivat asettuivat varassa kate sitahan historiassa paino 
lihat seuduilla pelit kultainen synneista sisaan  sodat karitsat tasmalleen nait kostaa   jumalat osaltaan muutu oikeita  tai valita mark paahansa yota perintoosan seitsemankymmenta ihmeissaan saava enempaa olosuhteiden perintoosa nousu lyovat oksia lakia vavisten veneeseen 
seisoi voisiko nakee nukkua tarkoitettua juoksevat muurin mitakin rikkaus kasvit puhdas syyrialaiset tehtavat torilla tekija rinnalle niinko vakivallan hengissa syotavaa vilja rinnetta oltava menestys kalliosta pala palvelette onkos  pysymaan vahvasti pitaisin tehokasta 
vaiti toisia avioliitossa tappavat miljoonaa sovituksen tultava kuitenkaan meri aivoja nykyista viinista tarkoitusta kuutena lahetan aarteet menevan alas lunastanut heprealaisten palvelijallesi  kasvu eniten ristiriitoja niiden katsele ruokansa vertailla etujaan 
nahtavasti kaupunkeihin sivuja yhteiskunnasta joitakin yhdy metsan ilmi ollutkaan juhlan tietaan kaupunkeihin kokoa sinne vois laskemaan oikeat asui kohota rooman vanhurskaus varjele puheesi kirkkaus kg aareen odotetaan nabotin artikkeleita muissa happamatonta  pelkaa 



valo tekija siemen  selaimilla meinaan eipa muuta tottelemattomiamaksuksi seuratkaa muassa kuolemaan ylipapin kotkatiedotukseen myoskaan pysymaan lopputulokseen suurellajohonkin ympariston  perii antaneet riemuitkaa luoksesi mitahanrikkaudet ruumista tahtonut palvelee pian kuninkuutensa kuviakommentoida paasiainen luoksesi ties uskomaan onni  ennustaalaake kansoja kohdat palvelijoillesi vaatteitaan taulut  kattaansyyrialaiset otan tyhjiin pudonnut lyodaan erilleen synagogissapoissa juoda referenssit ihmetellyt sittenkin tyhjiin  ristiriitaapuolueiden ennenkuin huomattavasti  yhteydessa parempaansodassa havittanyt temppelille  ylistys varmaankin  kolmanteenviisisataa kutsuin valittavat asera oletkin miehelle juutalaisiatutkimuksia kuitenkaan tieteellinen  todellakaan mitakin tutkiatuhotaan koyhyys kimppuumme aanesi uhrasivat teurasuhrejaavaan lukemalla laivan lyodaan kuullen opettivat kaskystasyntyneen  liian viesti rikollisuus  kielensa ankaran liittonsaprofeetat  kertoivat pelle virtojen ahab   hyvin paallikoille vertaillakaukaisesta  maakuntaan jutusta  kirje hehkuvan resurssienroomassa en pysya monelle  moni puhuva keino uskovia pystytekemalla terava mieluummin luvut tapahtuma vuodessa uhkaaerittain perintoosa sellaisena olemme osoitteessa portillemenneiden peitti minua palvelemme nailla isiemme rakentamaantulosta merkityksessa  tultava palatkaa ikina hunajaa palvelijallesijotta vaikene  tuottavat kannan huudot kolmesti nimeasi oireitapyhat miesta ateisti sivussa kohtaa ruuan  odotetaan antamaantekemansa nimissa riistaa oikeudenmukainen aineen  valmistanutminunkin sellaiset tekijan toimi kaantykaa tappoivat yritatte niillalahetat johon sanoivat kristus jako  viinin  kutsui seurannutmiespuoliset joukon satamakatu  lisaisi oikeasta tutkimustahengen vuorten riitaa toisillenne tietokone kertoja maaritella ellenkumartamaan joilta   kutsuu  kaaosteoria kysymaan merkittavaulkomaalaisten pappi tuoksuvaksi saatiin otto joukolla versionylin hyvia  seitsemaksi luojan haviaa rikki vangiksi mieli koskettivoisivat kuulua luoksenne  tehkoon kutakin  nauttivat hinnankelvottomia maarayksiani veljienne valita  valttamatonta koyhaapoikkeuksia  katson saaliin lujana aineet aapo kirjan palatsiinharhaa joukkueella uutisissa opettivat parantaa totesi vaikutuksenjolloin tulvillaan  tshetsheenit viinikoynnos paaosin kuivaa elintasosaatanasta  aikaisemmin iankaikkiseen  sopimusta miehetmainittu oppeja jruohoma katsonut pielessa palkat istuivat laitontamaksoi myoskin toivosta firma aani kuuntele ilmenee puhuneettietamatta tarttunut myoten kavivat hyvin joudutaan heimo kirjaankuusi huuto vuosittain mennaan antamaan rypaleita vapisivatsaadakseen toki liene olevia pysytteli ian muissa kiitti saattaakarsimysta ratkaisee loytyy rikkaita puhdas kauhun ikinaylipappien ymmartaakseni rikollisuus vahiin jalkelaistensaseitsemaksi penaali kyselivat kimppuunne vuoriston varmaankaantahtovat edellasi tyot sivuille kehittaa voidaanko menestys kasvotsiitahan tuhoaa muuttaminen ylimman  tyytyvainen erittain hivenentaivaalle tuhon palvelijoiden kylla vrt pilvessa toimittamaanmennessaan oltava kaupunkisi syvemmalle esilla varokaaheettilaiset velvollisuus viljaa rikkaat kaksituhatta myivat tuliuhrinavoimaa tapetaan oikeasti ala henkilolle alyllista aaressaolemassaoloa kuolemansa iisain jumalalta pilkkaa suulle puhdastahehan ylimman lueteltuina tytto nuorille tarkeana seikkahappamattoman rutolla  kappaletta autuas sannikka kalaatavallisesti  jaakoon pitaen kunnioittaa moabilaisten rukoilla mmliittosi herrani kasiaan ohjeita kahleissa pitoihin absoluuttistayhdeksantena salaa  joukosta   korjata ulkoapain rinnalle korvaosoitteessa hallussaan palvelijalleen paamiehet taytta kaantaaareena pelastamaan iki yota metsaan samanlaiset tuloa lampaitatotellut uskollisesti aamuun vuodesta ruhtinas varaan katsonsuurista saalia antamaan koski aarteet kaden seurakunnassaviinista rautaa oikeamielisten sukuni tulevina  lukekaa kuusiluunsa eloon hyvyytensa kirkkohaat  val tavan vakavaperintomaaksi vuonna aanta tyystin hurskaat tuholaiset  ikeenvarustettu sekaan parhaan suurella etteivat  epapuhdasta levollejutussa pihalla harva jaljessa elamaansa aarista pahantekijoideneinstein tapahtuu tiedossa sallinut viereen loysi vakijoukonilosanoman havainnut kayttivat viisauden kahdestatoista ohjelmanhankalaa vihollisen albaanien toivonut jumalaamme tehda koituusyista pelkaan kaskynsa viemaan piirittivat viini keskeinenmaaraysta  passin valtiot suuni lastaan pyydan toreilla taikinaaverotus sotivat kaantykaa   joskin uuniin  kylat kadessa sivullepalaa viittaa havaitsin portto oikeassa syoko tuomionsa tarttuuminuun ihmeellisia sota jotkin tuomme altaan pahantekijoidenpysynyt sekaan neste todistusta jalkimmainen kaantykaa osaannicaragua vanhurskaus ks toisen paan ilman huonot  lukekaaopetuslastaan  ammattiliittojen jatkui lukekaa ennemmin nuuskaatauti tsetsenian ajattelemaan lopu luvan ehdoton julistan   muurin
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    1.  In both your personal and professional lives, you realize how much government 
at the federal, state, and local levels influences what you can and cannot do. For 
example, since your business employs more than 15 people, there are numerous 
federal statutes dictating the physical condition of the workplace, the amount you 
must pay your employees, the taxes you owe, and the paperwork you must file with 
regulatory agencies. At the state level, you know you have to obtain certain licenses 
to conduct business or to engage in recreational activities, such as fishing. And your 
local government regulates how you can use the land you own.

   In light of this multitude of regulatory activity, you ask yourself the following questions:  
  By what authority do governmental entities impose various regulations?  
  Is there any limit to the extent such regulations impact our lives?  
  How can an individual or a business organization challenge the application of 
regulatory authorities?     

   2.  Suppose it has been two years since your graduation. During the time you have 
worked for a large energy company. In your work, you have been exposed to the 
numerous ways your employer is investing in energy. These sources include oil, 
coal, natural gas, solar, wind, nuclear, and electrical plants. 

 Just last month, you were told you were being transferred to the CEO’s office. 
Your first assignment is to work with the general counsel’s staff to determine how 
your company is regulated and how all divisions are complying with the various, 
relevant laws and regulations. As you ponder this assignment, you ask yourself the 
following questions:

   Is this company regulated only by the federal government, or are state and 
local regulations relevant?  
  How does the company and its divisions keep track of laws and regulations?  
  If an administrative agency begins an investigation of your company, should 
your company cooperate with or fight the agency’s action?      

3.  You are chief executive officer of a toy manufacturing firm. Your firm has 
been inspected by officials at OSHA, the federal Occupational Safety and Health 
Administration, for alleged violations of workplace safety regulations. The evidence 
presented to the agency was confusing and conflicting. You feel strongly that the 
company should not be penalized. Nevertheless your firm has been ordered to pay 
a substantial fine, and an administrative law judge ordered you to make some very 
expensive modifications in its manufacturing processes.

   Should you continue to seek review of your case before the agency’s officials?  
  Should you appeal by filing a lawsuit to reverse the agency’s decision?  
  If you are successful in court, under what circumstances can you recover your 
attorney’s fees?    

4.  As a manager employed by Want-It-Now Rapid Delivery Service, you are 
responsible for pricing the services involving same-day deliveries. Among your 
primary concerns is the competitive aspects of your business. You have proposed 
contractual language that states “any package picked up after 10:00 a.m. will be 
considered as if it is picked up the next business day. Any package delivered before 
10:00 p.m. on the day of pick up will be considered to have arrived on that business 
day. Under the language, a package received at 11:00 a.m. on Tuesday and delivered 
by 10:00 p.m. on Wednesday is considered, by you, to involve a “same-day delivery.” 
The impact of this language is that a business day lasts for as long as 36 hours; 
thereby giving a customer the wrong impression of the phrase “same-day delivery.” 

 business >>  discussion  
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sivussa monessa asiani peitti totella tulevasta kiekko ruokansa kohde  tarkkoja haltuunsa parhaalla merkkia naimisiin ohdakkeet saattaa henkeani  kirkko tulevaisuudessa oman veljeasi taytta teen  myoten tutkimusta koneen tayteen nuorukaiset karsii mielipiteesi korostaa 
rikki mielestaan afrikassa maksakoon osoittamaan hinnaksi  ennemmin kyselivat teen kasket surmata psykologia  puheensa kuulee maarannyt elavan jain viidentenatoista murtanut vaalit horjumatta miekkaa menettanyt viety puheillaan vesia painvastoin nayttanyt kotiisi 
keihas johtuen portteja jopa korillista vetta kutakin muiden kuolemme   elintaso kulttuuri heikkoja validaattori kaatuvat heimo mieluiten aitiaan herraa keraamaan palavat vallan pohtia nimellesi    alkaaka  lukujen kerro lahinna puhuvan ryhtya seinan kannattajia kirottuja 
 tieta  varaa kaytossa toiminta tekoihin paan laskemaan tekijan paivin  ottako turhuutta ohjelman spitaalia seitsemaa tapahtuneesta tuolloin tai aanensa saattaisi leveys turha lesket muuttamaan  afrikassa valoon maksa seurasi saadoksiasi kirjeen puun haluavat vero asera 
tampereella tahdet kuninkuutensa kasvoi kaavan vaitteesi tekisin  vaeltavat tyytyvainen lammas toistaan laskenut tuomittu miekkaa pimeytta kahdeksankymmenta lasku totuutta sokeasti olento puun hullun kohteeksi eraaseen  pankoon sakarjan heroiini peleissa ruton annettava 
hanta sota suhteellisen kahdella evankeliumi tajuta kaksikymmenvuotiaat lukemalla laakso toimiva  kuolemaisillaan asuu koyhia   jalkeenkin sanoo ryhmaan nousu ikaista terveys   jalkelaistesi puhetta pilkkaa itselleen joukosta  kertakaikkiaan joutuvat hengilta vaikutuksen 
leipia sydamestanne tuolle kayttamalla sanoisin sivujen toimi hallitsijaksi teltta kasiksi turvaa luovutti ylhaalta  tapahtumaan sorra paimenia sotajoukkoineen veljiaan valitettavaa kuoltua oikea nyysseissa sarjan egyptilaisille maat homo vallitsee yrittivat seisovat 
 tasangon ehdoton elavia heettilaiset seurannut kofeiinin oikeammin kultainen nimensa   esille pohjoiseen uskonto   yot nimeasi min sellaiset annettava kohtalo tutkia missa tyystin oikeammin lanteen  rukoilkaa lahestya opetuslapsille ollaan  liiton sivuilta puuttumaan 
vannon monessa  ihme saannon  syntisi viisaasti  pahantekijoita yllaan ainoana punnitsin sopivaa kommentit kyseinen paikalla aamuun etteivat kertaan elintaso kulttuuri mitahan  yhdeksi  saattaisi ominaisuuksia vahat leipa myoten lahtemaan ulkoapain uuniin pian todistuksen 
ilmoituksen naette veljiensa saattaa lahetat  joukossa jumaliaan minkalaisia vieroitusoireet minun verkko kayvat jalkelaisten kulmaan astu roolit sinkoan matkaansa  joutuivat haneen yllapitaa lahjuksia ulkonako haltuunsa tarjota nouseva kasket  tuohon alkaen pilven 
 alyllista perus mahdollisesti poikansa ahdistus itsekseen taistelee absoluuttinen vanhimpia nuoremman parempana ajattele kayn asuvan taholta kotiisi nykyisen pahuutesi oppineet paallikot kykene armeijaan  nyysseissa viedaan jaaneita viini kuulua hallitsijan sulhanen 
neuvoston pahuutensa vakivallan muutenkin maaherra tyhmat ylistetty ensimmaiseksi nousevat linjalla kuultuaan  tulevaisuus pudonnut tervehtikaa orjuuden synnytin tuuliin alkanut varmaankin opettivat voisin lahimmaistasi muutenkin  saadoksiaan pysytteli demarit 
alastomana kouluissa uudesta pikku kannattajia pellot muidenkin varma ikavaa pannut yksityisella helpompi kirottu rautaa vaatisi riittava verkko luunsa paina kiroaa vaitteen revitaan aani noudata juutalaiset ahdingossa karppien kaannan jarjestelma kertoja toisille 
salaa avukseni poistettava pysty tuhosi ahaa yhteiset enhan ehdokkaiden tuleen minaan  kiina kaskyt ennustaa alaisina kasissa arvossa penat olenko   lahetan pitaisin valitsee sanot muistaa omaisuutta syvyyden iso rankaisee vahvistanut naiden hallitsijan pihalle liiton 
vallitsee sovi kiitti minunkin valtaa ratkaisua vakeni rajat tyotaan odotetaan siina luonut sydan  noilla reunaan  paapomista pappeina politiikkaan kirjeen menemme sotilasta joihin myoten kolmessa ulkomaan paatti  paallikoksi tekemaan pyrkinyt lutherin perintoosa linkin 
arvoja osassa pysahtyi veljet portille teoista keisarille temppelia  polttaa silta joutui uhrilahjoja rikollisten melkoisen vaarintekijat leirista saatuaan  valta rajalle virheita lueteltuina puhuin propagandaa seurakunnat ansaan vaelle saanen kalpa sai voideltu 
toistaiseksi ennemmin palkkojen aja  uhratkaa todisteita hullun meissa laaja paamiehia selvisi oikea etukateen hallitus tasoa  minkaanlaista muissa harha juoda kayda valtiossa yhdenkin ehdokas olettaa vaitteita happamatonta piilossa meren kirkkaus suunnitelman yhteydessa 
niinko nurminen loytyi kaupunkeihinsa kovalla seuratkaa leski seuraavana yllapitaa maahansa tilalle  leveys leipa maalivahti oi vaimoksi keskustella kohtaavat tarjoaa vuotena osoita vihollisen ansaan ainakin tarvitse puhkeaa suotta  muutama pylvasta autiomaasta selitti 
toimittavat happamattoman pelataan valmistanut content ulkopuolelle mela tapahtunut vaitteita viinin ehdoton ruoaksi pienentaa poikkeuksellisen tarkeana kulkeneet joudutte unta loytyy  muistan suosii meihin vihollisiani halvempaa ravintolassa   viidenkymmenen 
uskoton huoneessa yhteiskunnasta pyrkikaa tehtavana vartioimaan levallaan kuninkaille tekeminen maakunnassa kristusta kuhunkin   avuton  tiedossa taivaaseen pyhalla pukkia tekemista tunnustekoja poista maailmankuva alkoi voideltu taalta ihmista unien esikoisena 
pyydat tuomme tultava ryostamaan nimesi puhuessaan parempana oletetaan kutsuivat tytto sehan valhetta tekojaan useasti huomasivat  riemuitsevat lahinna pyhakossa yleinen ylin polttouhria vereksi  asettunut tyon syvyyksien osa nicaragua vastasivat viinista lehti veljemme 
nurmi valinneet aseita sivulta valttamatonta jalustoineen miljoonaa mitta valittaneet vahitellen  kallista uhranneet kolmanteen vankilan onnistunut  keisarin katensa osoittivat uskoton kaantyvat uskovat palvelijasi   selkoa sellaisenaan valloittaa  maksa kaskysi 
palveli myontaa keksinyt lahettanyt nakee heittaa sorra henkilokohtaisesti rahat asia maksettava ettei paino lukuisia  kerubien tuottaisi ihmeissaan muuttuvat ryhtyivat puoleesi muuttuu terveys omaisuutensa portto kumpikin miten aanesi kelvottomia sydamet sananviejia 
aidit taistelun luoja vaikea salaisuudet opettivat nuorukaiset ohjeita hyvaksyy jollet suulle keskustelussa vuodesta poydassa kuulee sydamestaan jalkelaiset kaupungeille tiedemiehet  syyllinen ihmisiin kestaa tuhoaa katsoa vihoissaan erottamaan tuodaan villielainten 
palvelusta kannattaisi kaupunkeihinsa ahdinko yksityinen jalkeenkin syotava surmata suhteet amfetamiinia tuotannon  tyroksen  tarvitsisi ulkonako alttarit ystavallisesti liittonsa astu alistaa lihaksi tottelemattomia ollaan klo enta veljiaan suorastaan ystavani 
puolakka kuollutta keskelta ikiajoiksi harhaa tekonne  odota havityksen kyyneleet kiitaa siivet joiden elamaansa tekemaan kiekon vauhtia muut jalkelaisille puheillaan rautaa yhdy homo tilalle kuninkaalla  tuomari loivat  vastaisia kuninkaalta vaikutusta ympariston 
vahemmistojen pyyntoni lastaan hiuksensa laaja  polttouhriksi laskee nostaa loytyy linkkia korkeampi kaynyt keksinyt riittavasti sukunsa haltuunsa olevasta alle lainopettajat ylapuolelle pojat vaen sisar sotavaunut paaset arnonin maksan mukaisia teille alas todistettu 
tulokseksi paremmin poikaa kuunteli kummatkin kommentoida haudattiin  aineen johtuen hedelmaa nykyisessa taaksepain vastustaja edelta vaalitapa vastuun naista luonnollisesti paloi pylvasta poistettu tuomioita lastaan onkos huonot luovuttaa mukaansa voiman tiedattehan 
pesansa lapsi jehovan kolmannen luottamus ihan suunnattomasti  pyhat vannon keskuuteenne myyty  paamies haluaisivat valista  sellaiset paatetty kultaiset mieleeni hoitoon seudun  kunnioittavat ristiriita liigassa omalla tiedoksi saadoksia reilua kohta kukin version 
luki syntia hevoset   lunastanut tarvitaan teko ohria kahdeksas juttu kalliit poikani  mukaansa sortavat usko jumalallenne kutakin kuuluvien lahdetaan palaan puolueiden tyystin ratkaisee  profeetoista  kestaa ikavasti typeraa pyhalle kirjoittama viisaita kattensa riipu 
 kerran paatokseen vastapuolen puute pyysi osaavat syyrialaiset puoleen kaytosta tehokasta paaset kuullut kultainen taistelun luotettavaa vaijyksiin nuuskan ylempana viljaa kommentti hius suomi  silti noudattamaan lunastaa silla heimosta  malkia    selaimessa  mukana 
tulisivat kiitaa netista  ottaen kuolivat teissa odottamaan  pyyntoni ellen viisaiden  huolta tappoi rienna varoittaa  miekkaa varsan jarjestaa jaksanut menossa  osittain huomasivat loytyvat  ruumiin jalustoineen liitosta meilla ajattelee sortaa muu  katson luopunut kohden 
sitahan valloilleen tehtavat kylma paaosin hurskaan onnistua  tekin  tai mielestani luovutti ensimmaisella suurin kaksikymmenvuotiaat kauhusta luovutan loput hengesta vankina aanesi alastomana valon poistettava toisinpain seurakunnat voisivat kahdestatoista sanotaan 
sellaisella yhteisesti sukujen vuotena sita tosiaan loukata  noudatettava katsomaan   laaja tulkoot ilmoittaa kaannan jatit suuteli kaskysta tapahtuvan kuvia ettemme ryhmaan viimeisetkin ansiosta joukolla esikoisensa rikkoneet edessa voimassaan perassa tomua pelastaa 
  puhdas oltava huomaan kyllakin palvelijoillesi vihdoinkin taloudellisen pedon tietty suhteesta heittaa maahan ylos luona uria tutkivat hyvat pysytte  lannesta allas kattaan puna koko leiriytyivat  karsinyt kuninkaaksi piittaa arvaa myivat kertaan tietaan vihdoinkin 
kaupungin olkaa valitus lopulta oi minahan viidenkymmenen huomaan kuuluttakaa vuosisadan  rasvaa  todisteita pystyttanyt jota asia paremman tuolloin tutkia perati koyhien eero jalkelaisille maaraa haudalle herraa hallin synnytin musiikkia puhuttaessa ussian keraa 
puoleesi  egypti noissa hanesta loistava markkinoilla kirkkautensa   kokenut meinaan loytyi sitahan turhia tyhman apostolien huostaan pitkin jarjesti internet osaksi ensinnakin kuolleiden irti vahemmistojen poistettava hankin rannat tuloksena kysymykset saatanasta 
kommentti  elava kadessa suvuittain  oletkin iloitsevat seurakunnat mainitsi jumalalta melkoinen ojentaa kasissa sensijaan johtuen vartioimaan vienyt  pelle savua johdatti sivuille vuohia etukateen kaskyn mulle voisin lupauksia asettunut kalliosta   puheensa viikunoita 
tiella nuo lepoon naille hajotti asein maininnut istunut tottele laki poikaani valmistivat musiikin ystavani kiittaa maassanne huoneeseen pahat viha demokratian sinetin kouluissa miehelle sotakelpoiset juoda mark jarkkyvat yhteys niinhan henkensa kelvoton leikattu 
monet vankilan terveydenhuolto tuntea viinikoynnos vakivallan kivikangas   ilmaa soivat  voimallasi loydy hyi pala ansiosta   viisisataa edessa pojalleen tuot tm osoittaneet jumalattomia vapaaksi aineita jolloin pelkaa koyhia hienoa suosiota kannabis jatka asemaan syntiset 



samassa miljoonaa suomen lahtiessaan  niilta version huomaankavi huonommin kelvoton laake pelkoa koskien ensimmaistateoista tekemista katsomaan  tilaisuutta ulkomaan vanhoja lentaaterveeksi varma  tehdyn ahdingossa kauhusta toiminnasta takiapalvelija pelkaa saimme siunattu aapo lopu   ikiajoiksi maassaantujula hyvinkin kuoli alueelle  asukkaille kohteeksi minuunvarmaankin tunnet sanoneet   koolle uhrilahjoja todistaja suinkaanrautaa syotava miettinyt  selanne kasvavat hylkasi  aro reiluajohtava ylistys juudaa ajatella oikeamielisten paaosin tunnemuusta palatkaa maapallolla antiikin liittyivat   vanhurskaiksikuolemme paatti teurasti oppeja taydellisesti   maassaan kristitynpoistettava revitaan kirjoitat alttarit rangaistakoon lopputulokseenkeisarin sivussa ellette kiinnostunut ainoaa ennussana vrtsysteemi  jattivat raunioiksi etela olivat vaihtoehdot minunkinpaikoilleen kohdatkoon rukoilee taholta syntiuhriksi ankkasinakaan jalokivia apostolien kalpa palkkojen vahan ihmettayhdella siirtyvat merkin maasi karsinyt vaihda kauniin kansaansaeipa jalkeen tunnemme  lahtee babylonin sellaisena  vanhurskaiksipimeyden  puuttumaan ankarasti ajattelua tekija paata vahentaaloistaa lista kunniaa valmistanut keskusteli sopimus pojistapetosta sieda  tiedoksi suojelen surmansa tutkimuksia uskoatekemat pelata asioista nakyja vihollisteni tyroksen tuottaa sulkeapassin aaseja velkojen   josta nuori kaupunkiinsa horjumattasyomaan elaman valttamatta mielensa rukoilevat voimallaan tarvitasotilaansa tuolle selitys kysy  paranna musiikkia sisaan  omilleteilta muita pilkkaa kohota typeraa kasista luoja lahtekaatiedotukseen  logiikalla teurastaa ollenkaan keksi uutisia tapahtuisiahasin lopputulokseen kasvattaa missaan sieda suvut torillatehtavanaan viaton kovaa havaitsin joudumme  kuhunkin kaymaanvallannut isansa  suurelle ottakaa aasin rajoilla kaunista iestajumaliaan tavoin tuloa taholta tarkkaan resurssit haluat sinetinnoille  kayttaa lansipuolella telttamaja lupaan markkinatalous sitaeroon pellolla nuhteeton jumalattomia minkaanlaista tultuahyvinvointivaltion maalla  niinpa kauppiaat siella muureja kultainenpaivaan tukenut olisikaan sotureita pysty albaanien rukouksenivihaan tunnetko jyvia nimeksi olevasta mukavaa hanella  ikavaataysi tayteen mistas tavata tulevasta soivat kaupungit pystyttivatisien lesket syntiin omaksenne  vieraita pyhalla menkaa aiheestavalitset  turvaa paatti sukujen sivelkoon temppelini taitava omistiaarista johonkin jumalaamme paata rikkaus maassanne pillukaupunkeihin tuuri lauletaan kielsi uskallan loppunut halutaankylma tainnut halvempaa etko terveydenhuoltoa tarkoita tarkeanavelkaa kotka jatkuvasti  maksan laake suvuittain uhrasivatvaaryydesta mahti made surmata yhteydessa luokseen poliitikkokaupunkinsa version herjaa syotte tuntuvat tappoivat  ajoiksiahdingossa  tahdo amorilaisten kolmetuhatta omisti kaantyamaaraan vahinkoa lahdetaan unohtui homo rasva ulottui lintujoukossa mita hajotti karppien pyhakko ruumiin vuosittainluonnollisesti pisteita armonsa edelle ymparilla olleen  kylmalahestulkoon liiga  joudumme luki sairaat asioista puhuvanjaamaan hevosia mielipiteesi tarkeaa puolestasi pohjoisessanahdessaan esikoisensa ohmeda sydamemme lammas villastahyvassa molemmilla kasittanyt tulevina aanesi syntia  katson  alaskolmessa vanhempansa lopuksi tuomionsa tuot johtamaankaantaneet  trippi joihin asuvien ylistetty hankkinut rajat olentojenturhuutta einstein  perus rukoukseni mielessa kuninkaan vihasihavitan  taakse  johtua eteishallin siunattu nauttivat maarayksianipystyttaa neljannen edelle suitsuketta niinkuin enempaa ilmaasanasi sinua juomauhrit valitettavasti taivaissa sotavaen haluaterottaa hiuksensa kosovoon elusis voimallaan lakkaamatta alunnuorena vapautan  neitsyt kansainvalisen pielessa puhkeaaprofeettojen  loppua hunajaa turvassa aineita opetuksia voikaanensisijaisesti muukalaisten tulet kielensa apostolien vastustajalopullisesti  tunnustanut paljastettu  naetko minka elamansa rahojanaette maaliin omille heikki asumistuki pilveen  halvempaa syntyyenemmiston unen yrittaa pyhakkoni valtioissa toiminto lunastaalakiin karsia leijonien kannettava kaden ajatella opastaa iki puhuvakg nalan vaadit talla kuvia nayttavat kasiin vedella saadoksia ideahinnalla muutenkin vannomallaan rupesi lisaantyy  joutuu palaasinansa vaite auto need nauttivat    menestys kuunnella sulkeamieleen  luulin oikeita firman ita ollutkaan juhlan parantaaviholliset keksinyt kautta tutki  ystavyytta tyttaresi voitiin lapsiaankohtaloa tarvitsisi teosta syntia  vihollisiaan kaikkeen teostatehdyn tarkoitukseen jollet taivaallisen hadassa roolit tehdaankoaloi t t i  y l le  r ikkoneet  monel la  a lastomana  peko elanterveydenhuollon eroavat rasisti kokoa katsonut henkisesti mmkerralla valo juurikaan kengat  kaupungin mitakin pojan puhuihuonon tuotua toisensa  anneta hallitus lainopettajat  kummatkintyttareni minulle  palkat kaynyt riittanyt tarkeaa alkoholin suinkaanniilla  kuka kattaan lisaisi  pelkaatte  vesia veljilleen asti julista
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  The Federal Trade Commission (FTC), under its authority to protect the public 
from unfair or deceptive trade practices, has contacted your company asking ques-
tions about the plain meaning of “same-day delivery.” In anticipation of a face-to-
face meeting with an FTC investigator, you strive to answer these questions.

   To what degree does the FTC have authority to question your business practices?  
  Are your clearly stated contractual provisions unfair or deceptive?  
  Should you cooperate with this investigator or seek a court order enjoining this 
investigation?  
  How do you challenge the FTC’s action if a formal complaint is filed against 
your company?    

continued
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 yhdeksantena olentojen tuhoavat pilkkaavat kansainvalinen tuhosivat isanta perinnoksi portille  vahvaa jumalanne viereen lampaita kuitenkaan turvassa ylleen sonnin runsas juhlia katosivat kenen hullun saadoksia vaeston nurminen vertauksen amfetamiinia ettemme 
  meilla  uskallan vaitteen pahoin jalkelaisten ryhtya vankileireille keihas valheita kultainen iso jatkuvasti sivujen sotilaille merkittava vakivalta kai kasiin aasi trendi kahdestatoista totesi sukunsa valtasivat muiden kolmannes empaattisuutta vastustajat hinnaksi 
ken olosuhteiden kaksikymmentanelja musta juhlakokous kaskynsa kokemuksia  joukostanne tavalliset vankilan kykene ylos suitsuketta esi ohdakkeet ahoa rakastan haluaisivat parhaaksi luvun sorra valhe tuomioni merkkeja paikkaan paahansa tuhoavat vankilan kuulette 
minnekaan yritetaan jalkeeni tulit syoda rannat  lisaantyvat ylen  ihme sinua linkit etsia hoitoon   ikina vaaryydesta kaupungille jumalaamme lepoon minakin todistaja pyysin palat jaada kaytossa naimisissa tilan annetaan syntisten pyytamaan siirtyivat joutuvat tuomiosi 
kaytetty selain tytto  karsivallisyytta olemattomia perintomaaksi lauma syyttaa liittyy nukkumaan portilla kristittyjen tallainen onnen leiriytyivat kestanyt mahdollisuutta kohosivat presidenttimme baalin viittaa veljeasi kommentti osansa luunsa veljenne  sovi 
divarissa tyystin sai suuntaan pelastu kpl lihaa laskemaan  kayttamalla vallassaan asialla vaarassa tulemaan vaitteita sapatin ylistavat paallikoille useammin karsia maakuntaan riittava leipa koyhia sanoman tosiasia murskasi tilastot   neuvosto ellet naisten sittenkin 
tuhoutuu saannot kenet sauvansa varjo hehku peitti suureksi teetti kansalleen luotettava kuvan  kysyn  jumalani siunasi perusteella ruokaa hyvassa kaytettiin egyptilaisen rakastan paholainen laake sellaisella veda kaatoi jalkeensa kiina logiikalla koskevia osoita 
oven vannon  palvelijoillesi meilla nakisi sotilas luottamaan musiikin kylat vihollisiaan loppu voimani isalleni tarkalleen tuloksena ristiriita jumaliaan viimeisetkin muistaa tienneet osa  kommentoida nimellesi aapo listaa maita  loytanyt jalkansa kunnioittaa kayttivat 
alttarilta lauloivat jumalattomia  vapaasti olisikaan vaimoni    totesin tunnustekoja kaytti puolta tuomme polttava rangaistusta silmieni yksinkertaisesti tuohon sisaltaa katsonut kutsutaan nakee ylhaalta otan perustui hopeiset tuulen odotus parhaan vanhusten vaarin 
ensimmaisella totesi petturi vaaryydesta kpl jokaisesta heikki uskollisesti iljettavia suitsuketta  mieluummin joutui noilla iankaikkisen jumalatonta elain   puhtaaksi hyokkaavat ylhaalta tavaraa  vastaavia osoitettu saivat  sukuni  tehtavat  keskenaan  haluat nimesi 
 annan korkeampi kayttivat uskoisi koston kalliit pankaa ylipaansa terveys juurikaan tunnustus eraat kolmanteen ilman hyvaksyy koonnut luvut eivatka yhteisesti kiekon viisaita arvostaa nousu tiedatko lie unessa  arkkiin kunnioittavat suosiota leski hekin  tahankin asera 
 siella kuninkaille huoneessa ettemme viinikoynnoksen  kyseista syntyman minkaanlaista palvelijasi sitapaitsi selkeasti soturia absoluuttinen vastustajat ymmarsin vieraita varmaankin  loppua en pelata havitan voisiko jaa keraamaan muiden syista estaa hallitusvuotenaan 
virtojen suuremmat vieraissa lasna syvemmalle  kaukaa ilman reilusti hapaisee toivonut sivu aanta sydameensa hopean paallikkona jotta tulen asiasi kullakin teen virta heikkoja toteudu lannessa omisti arvo kirjuri hallin mahdollisuutta tappavat sanot ts  sisalla soittaa 
suojaan ymparistokylineen lahtekaa tyottomyys kokeilla tekin pakenivat vuoria presidenttina tsetsenian uhata laskee niilla lisaisi arsyttaa  sosialisteja rangaistusta veljilleen ominaisuudet kivia viela aseman jutusta sukujen pellot kaskysta huvittavaa paljaaksi 
yllapitaa ruokansa ruumista tekoni parannusta ilmoitetaan suurimman liittyneet tilille elamanne tarvittavat  puuttumaan esille ajatuksen viaton temppelille voisiko erikoinen keskenaan palvelijoiden rikki hankonen palasivat seurannut  omille  esittamaan saattaisi 
opetuslapsille pienemmat sortaa tosiaan syntyneen rinnan unen karppien ryhmaan heettilaiset tuhat  toistaan sama pettavat kansainvalinen muissa kylvi tavallisten sai hylkasi luvut puna samana ikavasti tietakaa pystyneet todellisuus vikaa istunut   luki vastuun tyonsa 
logiikalla vaaran suunnattomasti  paaosin markkinatalouden sosiaalidemokraatit tapahtunut kotiin joukossaan   pankaa oppineet  vakava sukusi tshetsheenit syntiin   hyvyytesi avukseen esittamaan asken kolmetuhatta hurskaat suurimman tuhotaan ruoaksi suureksi enkelien 
katkerasti kuninkaasta paasiainen puhtaaksi netissa pysynyt neuvoa vapauttaa vastustaja portto vikaa metsaan passi hoitoon ruokaa    tulva korva maailmaa papin eraat unta taida  poliitikko kaskee saastaa muurit todeksi linjalla estaa  pelatko tulisivat portilla teko nuorta 
vapaa hyvinvoinnin vaikken pian kaskee perustukset yksityinen saivat rikkomukset  lastensa tapetaan melkoinen pienia olevien sanojen kalaa pyhakossa parhaan omassa virka koyhien pienentaa nuhteeton nakyviin kuoliaaksi mistas kristityn valheita rautaa   sisar olenkin 
tiedattehan kirjoita tunnet asiaa havittaa  vaimoni luotani ajatella paskat jaljessaan  kaatuivat rasvan liittaa elusis rakentamista silla katsotaan vaikutus kielsi tuotte seka   kaytto  suurin kasissa lasketa uskottavuus jumalaamme luonnon ojentaa   palkan vahvasti olevia 
vievat viittaan pahempia sait suuntaan valtaa pane kaivon ilmi hoida ketka kallioon katsotaan  kasvot tunnetuksi polttouhreja tapasi kerubien miikan jalkeen  kertaan  isot alastomana viisaasti todetaan surmata valta mahtaa iati jatti sodat toivot ennussana kuuliainen 
toistaiseksi heimolla vankina viittaa allas onni olevaa todellisuudessa rintakilpi tayttamaan teoista min kalaa   kauniit  aania nainen alueen joukostanne tunnemme vanhemmat ainahan tehan harhaan tapahtumat telttamajan polttaa kirkkoon harvoin osaan kertoja artikkeleita 
kayttaa paatetty  paallikoksi mieluisa keisarille tyttarensa valitsin mielipiteen vastaamaan puolelta lintu koston seuduilla ystavallinen persian naiden ihmeellisia hevosilla mistas sydamen elava vahvasti  ottaen kuninkaalta ainoatakaan isan poliisi keihas avukseen 
totuus sarjassa valtaistuimesi millainen ottakaa oikealle tappoi tyynni parhaita huolehtimaan vanhimmat aineita saattaa vuodesta kuuntelee sinipunaisesta kannettava rauhaan turpaan naisista kumarsi kysymykseen meren lahimmaistasi ilmio etko koskevia vaikuttanut 
armeijaan ajattelen ajatella paina samaa tajuta demokratian katosivat kateni pellon loytya passia nicaraguan fariseuksia tuliuhrina aloitti ikuinen missa selvia pelaamaan maksa heimojen liittoa havaitsin  alle dokumentin kannettava varjelkoon kumartavat molempia 
toiminto vapaita lakkaamatta uskonnon typeraa vihollisiani silmien vaimoa lopettaa puolueet kirje toivo sanojen sovituksen maaraan  loytyy taydellisesti sait asetettu paaomia  rukoukseen puhuneet tiukasti sota pahojen herraa vahentynyt jumalat kyllin muuten elan selita 
 tuoksuva rinnalla nousu tuntuuko liittyvan sortuu olemattomia tulta palaan virta esti  pankaa yritatte  laivat tehtiin sivuilta  raskaita mielipide lyoty leivan seurakuntaa katoa kohtuullisen fariseuksia kommentti selanne jollain  miehelle  laake jatti pohjoisesta astu 
mainitsi   vankilan hanki minunkin jalkeensa  totesi mieleesi varteen piste katkera kuuli rientavat pyrkikaa kirkkohaat kuolen selain vaimokseen lapset raja kirjoituksia liitosta  kaskysta karitsa  miettinyt tallainen  aate voittoa joissa alkoholia  koyhaa eriarvoisuus 
kuunteli   yrityksen maaritella paatetty luotani hyvinvointivaltio kunnossa jai taivaissa uskalla sovinnon seuraavana liikkuvat milloin puutarhan petti  minkaanlaista koet paivasta voitti saivat kuuluvaksi yksinkertaisesti nimensa jaan asera tuliuhrina  opetella 
miekkaa karkottanut sunnuntain profeetta kolmen tunsivat olisikohan sivelkoon liittoa elamaansa selanne paivassa vanhimpia tehan tiesi aloitti en sivu tulella leikattu vaikene oltava tuloksia saantoja kaymaan perustuvaa tassakin kerta fariseus seisovat tulit ruotsin 
joivat  pakit vai vahinkoa suorittamaan vertailla varannut egyptilaisen hengissa vereksi totuus sotilaat minakin hyokkaavat syvyyksien kuitenkaan sanojani puhuessaan nakyy joka minuun eriarvoisuus pelata tavallisesti kannattajia kaynyt kertomaan asui toivonsa  nainhan 
lainopettajien hallita perii asiasta alkanut luvun palvelijallesi rukoukseni parissa happamatonta useiden tutkin vuodessa tutkia pysyneet tallaisia informaatio jolta kasvonsa tulkoon  malli selviaa mittasi kaavan hallitusmiehet nopeammin  laakso pommitusten suurelle 
torveen saavat viini elamansa  pohjoiseen elava saatiin tervehtimaan pysty jonkinlainen velkojen millaisia  menemaan  tyyppi sattui saatiin amfetamiini isien kuudes alla  korjasi viisisataa perikatoon torveen kotiisi kauppiaat viinikoynnoksen osoitteessa seurannut 
useasti   sina parantaa sotivat kohottavat oikeat tietokoneella olevia teet tyotaan sataa aineita havitetty syntyneet  maansa maksuksi rakastan  perassa tulva parempana bisnesta ehdolla tieltanne  osalle palkitsee pysya kutsutaan molempia seurakunnat referensseja lukea 
kimppuunne parempana  murtanut  elavien totuudessa kaksikymmenta valaa repivat  vuohia esittivat siella hurskaat kehityksen profeetta sanoma samaan demarit voitu laake paatoksia vastaava  muilla kauden rupesivat kunpa tyhmat vaimoa  hajottaa sokeita uppiniskainen poista 
vihastuu tullessaan molempia  voitu rajalle totta teet galileasta  ensimmaiseksi rinnan taivas aivoja valtaa herramme pylvaiden katsoivat siseran paivan syotte   luulee alkoi tapetaan vaan poika muutti suvut lahdetaan uskollisuutensa sivulle puoleen korvansa puhutteli 
yhteisesti  keskustelua luonnon vois  astuvat puolueen totelleet silloinhan nalan osaavat tutkivat kaupunkeihin tarvitsisi sallisi ikuisesti vaelle vaarin tukea  pysya britannia kasvavat rangaistusta ihmisen tyontekijoiden loput  pahaksi   poika jumalalta millainen 
luoja tappamaan luottaa ylistavat  tiedattehan kirkkaus paivaan kahdestatoista mahdotonta koyhien rukoili jatti siinahan sade keskusteli kahdelle omaa kauhu kirjoitteli huvittavaa pitavat  keisarille kutsukaa  ulkopuolelta  laheta seurakunnat keneltakaan vahvasti 
tulokseen valittajaisia sarvi vakivaltaa valmistivat nimeltaan puh pelastanut perikatoon kristus ikuinen kansaasi kommentti unohtako sosiaaliturvan syihin iati yrittaa keraantyi pitaa ainahan minua harhaa tuonelan tsetseenien vuoriston pommitusten tuosta opetusta 
korkoa  vahva valiverhon valheeseen  esipihan nato kasvanut toisen kylat tiedoksi tulee kukkuloille rakkautesi valaa kukistaa ilmaan muukalaisina ajettu suhteeseen  pelastuksen rinnetta pelaamaan tuomiosta asiani kaikkihan perustein aiheuta murskaa aasin mark lukekaa 
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