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TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA
Asia: Itävallan liittoneuvoston perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin 

ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten 
tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttamisesta ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta
(COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD))

Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Itävallan liittoneuvosto on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta 
ehdotuksesta asetukseksi.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.
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Perusteltu lausunto Itävallan liittovaltion perustuslain 23 g artiklan 1 kohdan sekä 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 
6 artiklan mukaisesti, Itävallan liittoneuvoston EU-valiokunta, 14. toukokuuta 2014

COM(2014)0180

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta, 
luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o XXX/XXX (virallista valvontaa koskeva asetus) muuttamisesta ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta

A. Perusteltu lausunto

Kyseinen ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.

B. Perustelu

Ehdotetulla asetuksella on tarkoitus korvata voimassa oleva asetus (EY) N:o 834/2007. 
Komission mukaan uudelleenlaatimisella vastataan dynaamiseen kehitykseen voimakkaasti 
kasvavilla luonnonmukaisten tuotteiden markkinoilla sekä yritysten ja kuluttajien muuttuviin 
odotuksiin. Tarkoituksena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa tuotantosääntöjä erityisesti 
poistamalla poikkeuksia sekä parantaa valvontajärjestelmää. Esimerkiksi luonnonmukaisissa 
jalostetuissa tuotteissa käytettävien maatalousperäisten aineosien on oltava yksinomaan 
luonnonmukaisia. Kaikille toimijoille vuosittain tehtävä säännösten noudattamisen tarkastus 
kumotaan, vähäriskisille toimijoille tehdään tarkastuksia harvemmin ja tarkastukset ovat 
kevyempiä, kun taas suuririskisille toimijoille tehtäviä tarkastuksia tehostetaan. Unionin 
pienviljelijöitä varten otetaan käyttöön ryhmäsertifiointijärjestelmä tarkastus- ja 
sertifiointikustannusten sekä niihin liittyvän hallinnollisen taakan alentamiseksi sekä 
markkinamahdollisuuksien parantamiseksi. Jäljitettävyyttä parannetaan petosten ehkäisyä 
varten.

Ehdotuksen oikeusperusta on Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, sen 42 artiklan 
ensimmäinen kohta ja 43 artiklan 2 kohta. Tällä alalla sovelletaan SEUT-sopimuksen 
4 artiklassa tarkoitettua jaettua toimivaltaa.

Luonnonmukaisen tuotannon sekä luonnonmukaisten tuotteiden merkintöjen unionin 
laajuinen järjestelmä on periaatteessa aiheellinen. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 
noudattamisesta voidaan kuitenkin esittää seuraavat huomautukset: 

– Asetusehdotuksen 17 artikla (Poikkeuksellisten tuotantosääntöjen hyväksyminen)

Monissa tapauksissa poikkeuksellisia sääntöjä voidaan soveltaa enää vain hätätilanteissa. 
Jäsenvaltioille olisi kuitenkin jätettävä tietty harkintavara luonnonmukaisen tuotannon 
säilyttämiseksi tietyissä tilanteissa. Ilmasto-olosuhteiden vaikutusten, katastrofien sekä 
maantieteellisistä ja rakenteellisista tekijöistä johtuvien rajoitusten kaltaiset syyt aiheuttavat 
yhtäkkisiä pullonkauloja luonnonmukaisten tuotantopanosten (esim. siementen ja rehun) 
tuotannossa. Koska tällaiset syyt koskevat osittain vain jonkin jäsenvaltion tiettyä aluetta eikä 
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niitä voida ennustaa, kansallisten tai alueellisten sääntöjen on mentävä unionin järjestelmän 
edelle, jotta voidaan säilyttää tietty joustavuus.

– Asetusehdotuksen 20 artikla (Ei-sallittujen tuotteiden tai aineiden esiintyminen)

Tiettyjen kriteereiden ja edellytysten vahvistamista sekä rajojen vahvistamista ja soveltamista 
koskevaa unionin järjestelmää ei voida hyväksyä. Maatalouden rakenteet eri jäsenvaltioissa 
poikkeavat liikaa toisistaan. Erityisesti Itävallassa ehdotetusta järjestelmästä olisi huomattavaa 
haittaa. Koska tilakoko on pieni ja sen vuoksi lähistöllä on paljon muita tiloja, ei voida sulkea 
ulkopuolelle saastumisen mahdollisuutta eikä todistaa, että ei-sallittuja tuotteita tai aineita ei 
esiinny lainkaan tai yli tiettyjen rajojen.

Ei ole oikeudenmukaista, että luomutilaa rangaistaan lähistöllä sijaitsevan tilan 
viljelymuodosta, johon luomutilan pitäjä ei voi vaikuttaa, ja siitä, että hänen omat tuotteensa 
saattavat saastua luonnonmukaisesti viljelyllä alalla ja luomutila menettää luomumerkintänsä.

Käytännössä on lähestulkoon mahdotonta todistaa, että viljelijät ovat toteuttaneet kaikki 
tarvittavat toimenpiteet saastumisriskin estämiseksi, ja valvonnasta aiheutuu huomattava 
hallinnollinen taakka. Tämä säännös menee liian pitkälle eikä ole asianmukainen.

– Olemassa oleviin ja hyväksyttyihin luomutiloihin sovellettava siirtymäkausi

Asetusehdotuksessa ei säädetä minkäänlaista siirtymäkautta olemassa oleville ja hyväksytyille 
luomutiloille. Jotta näille tiloille voitaisiin taata oikeus- ja suunnitteluvarmuus vuodesta 2017 
eteenpäin vuoteen 2020 ulottuvan maatalouden ympäristötoimenpiteiden sopimuskauden 
loppuun asti, siirtymäkausi voidaan vahvistaa delegoiduilla säädöksillä, mutta varmuutta siitä 
ei ole. Tämän vuoksi tarvitaan ainakin tämänpituinen siirtymäkausi. Siirtymäkaudesta olisi 
säädettävä asetusehdotuksessa. Muussa tapauksessa jäsenvaltioille olisi jätettävä vastaava 
joustovara edellä kuvatun ongelmatilanteen varalle.

– Mahdollisuus hyväksyä muita kuin luonnonmukaisia ainesosia väliaikaisesti

Yksittäisten jäsenvaltioiden olisi jatkossakin voitava hyväksyä väliaikaisesti "muiden kuin 
luonnonmukaisten ainesosien" käyttö jalostetuissa elintarvikkeissa, jos luonnonmukaista 
alkuperää olevia ainesosia ei ole saatavilla riittävän laadukkaina kyseisessä jäsenvaltiossa.

Jotta ei heikennettäisi paikallista tuotantoa ja paikallisten tuotteiden kulutusta, erityisesti 
ilmastonsuojelua ajatellen, olisi säilytettävä nykyinen säännös, joka on asetuksen 
(EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sisältävän komission 
asetuksen (EY) N:o 889/2008 28 ja 29 artiklassa (jäsenvaltioiden antama lupa).

Tavanomaisten siementen käyttöön tiettyjen paikallisten, kaupan pitämisen kannalta 
välttämättömien lajien tuotannossa olisi jatkossakin voitava antaa lupa, jos luonnonmukaisia 
siemeniä ei ole saatavilla.

– Delegoidut säädökset

Monien muiden Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen annettujen säädösten tapaan 
komissio varaa myös käsiteltävänä olevassa asetusehdotuksessa itselleen oikeuden antaa 
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monia delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisten säännösten vahvistamiseksi. Delegoitujen 
säädösten ansiosta komissio voi tulevaisuudessa antaa yksityiskohtaisia säännöksiä tuotannon 
eri näkökohdista, merkinnöistä, kaupan pitämisestä, varastoinnista, kuljetuksesta ja 
valvonnasta. Tässä yhteydessä palautetaan mieliin Itävallan liittoneuvoston EU-valiokunnan 
Itävallan liittovaltion perustuslain 23 f artiklan 4 kohdan mukaisesti 3. joulukuuta 2013 
antama tiedonanto, jossa arvostellaan muun muassa delegoitujen säädösten runsasta käyttöä ja 
jossa myös käsiteltävänä oleva asetusehdotus mainitaan ongelmallisena esimerkkinä, kun 
puhutaan delegoitujen säädösten huomattavasta yleistymisestä.

Edellä esitetyistä syistä katsotaan, että asetusehdotus ei ole toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Liittoneuvosto katsoo, että delegoitujen säädösten suuren määrän takia asetusehdotuksen 
todellinen vaikutus jää epäselväksi, eikä siitä voida antaa sen enempää laadullista kuin 
määrällistäkään kokonaisarviota.

Koska asetusehdotus on epäselvä pöytäkirjassa N:o 2 olevan 5 artiklan säännösten suhteen, ei 
ole tarkkoja tietoja, joiden perusteella voitaisiin arvioida

• ovatko toimenpiteet tehokkaita tavoitteiden saavuttamiseksi ja onko ne toteutettava 
unionin tasolla

• mitkä ovat asetuksen vaikutukset ja erityisesti jäsenvaltioille aiheutuva taloudellinen ja 
hallinnollinen rasitus.

Riittävien tietojen puuttuminen tekee ehdotuksesta jo sinällään toissijaisuusperiaatteen 
vastaisen.  Tämä koskee erityisesti delegoituja säädöksiä, sillä kansalliset parlamentit eivät 
voi arvioida, ovatko ne toissijaisuusperiaatteen mukaisia.

Vanhan eurooppalaisen oikeusperiaatteen mukaan delegoitua valtaa ei voida delegoida 
edelleen (potestas delegata non delegatur). Delegoitujen säädösten suuri määrä ja epäselvyys 
asetusehdotuksessa on vastoin tätä tulkintaperiaatetta.

Delegoituja säädöksiä on käsiteltävänä olevassa asetusehdotuksessa liikaa, ja niiden määrä on 
vähennettävä ehdottomaan minimiin, jotta ehdotus olisi toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen mukainen. Samoin asetukseen jätettävien delegoitujen säädösten 
tavoite, sisältö ja soveltamisala on vahvistettava selvästi ja yksiselitteisesti.


