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mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 

ehdotuksen oikeusperustan asianmukaisuudesta. 

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 22. helmikuuta 2018. 

Komission alkuperäinen ehdotus perustuu SEUT:n 42 artiklaan, joka koskee kilpailu- ja 

valtiontukisääntöjä, joita sovelletaan maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan, ja SEUT:n 

43 artiklan 2 kohtaan, joka koskee yhteistä maatalouspolitiikkaa ja sen tavoitteiden 

toteuttamisessa tarvittavien säännösten laatimista.  

Toimielinten välisten neuvottelujen tuloksena poistettiin viittaus SEUT:n 42 artiklan 

1 kohtaan ja säilytettiin 43 artiklan 2 kohta ehdotuksen ainoana oikeusperustana. Muutos 

johtui ehdotuksen 20 artiklan 3 kohdan poistamisesta. Se oli ainoa säännös, joka liittyi 

kilpailuasioihin.  

I – Tausta 

Komissio hyväksyi 24. maaliskuuta 2014 ehdotuksen 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 kumoamisesta1. 

Komissio perusti ehdotuksensa SEUT:n 42 artiklaan yhdessä sen 43 artiklan 2 kohdan kanssa  

 

Luomumarkkinoiden kehitys on 10 viime vuoden aikana ollut dynaamista, kun kysyntä on 

kasvanut voimakkaasti. Sekä luomuelintarvikkeiden maailmanmarkkinat että Euroopan 

unionissa luonnonmukaiseen tuotantoon käytettävä maa-ala ovat laajentuneet vuodesta 1999. 

Sisäinen tarjonta ja lainsäädäntökehys eivät kuitenkaan ole kehittyneet samaan tahtiin 

markkinoiden laajenemisen kanssa. Tuotantosäännöissä ei riittävästi oteta huomioon 

kuluttajien ja kansalaisten muuttuvia tarpeita ja odotuksia, merkintäsäännöt ovat mutkikkaat, 

minkä lisäksi valvonta- ja kauppajärjestelmissä on havaittu puutteita. Lainsäädäntö on 

monimutkainen ja aiheuttaa paljon hallinnollista taakkaa, mikä estää pienviljelijöitä 

liittymästä unionin luomujärjestelmään. Eräät alan kehityksen kannalta aiemmin tärkeät 

poikkeukset eivät enää ole perusteltuja. 

 

Käsiteltävänä olevan ehdotuksen tarkoituksena on näin ollen parantaa luonnonmukaista 

tuotantoa koskevaa lainsäädäntöä tavoitteina kestävän kehityksen esteiden poistaminen, 

oikeudenmukaisen kilpailun takaaminen ja sisämarkkinoiden tehokkaamman toiminnan 

mahdollistaminen sekä kuluttajien luottamuksen luonnonmukaisiin tuotteisiin ylläpitäminen 

tai parantaminen. 

 

 

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat 

 

Komission ehdotuksessa oikeusperustaksi esitetään seuraavia Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) määräyksiä, jotka sisältyvät sen kolmannen osan (”Unionin 

sisäiset politiikat ja toimet”) III osastoon ”Maatalous ja kalastus” (kursiivi lisätty):  

 

42 artikla 

                                                 
1 KOM(2014)0180. 
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(aiempi EY-sopimuksen 36 artikla) 

 

Maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan sovelletaan kilpailusääntöjä koskevan 

luvun määräyksiä vain siltä osin kuin Euroopan parlamentti ja neuvosto 43 artiklan 

2 kohdan mukaisesti ja niissä määrättyä menettelyä noudattaen sekä ottaen huomioon 

39 artiklassa luetellut tavoitteet määrittää. 

 

[...] 

 

 

43 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 37 artikla) 

 

[...] 

 

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä 

noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan 40 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetusta yhteisestä maatalouden markkinajärjestelystä sekä muista yhteisen 

maatalous- ja kalastuspolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavista 

säännöksistä. 

  

[...] 

 

Arvioinnin kannalta merkitystä on myös seuraavilla säännöksillä: 

 

   

39 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 33 artikla) 

 

1. Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteena on: 

 

 

a) lisätä maatalouden tuottavuutta edistämällä teknistä kehitystä sekä varmistamalla, 

että maataloustuotantoa kehitetään järkiperäisesti ja että tuotannontekijöitä, varsinkin 

työvoimaa, hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla; 

 

b) taata näin maatalousväestölle kohtuullinen elintaso erityisesti lisäämällä 

maataloudessa työskentelevien henkeä kohti laskettuja tuloja; 

 

c) vakauttaa markkinat 

 

d) varmistaa tarvikkeiden saatavuus; 

 

e) taata kohtuulliset kuluttajahinnat. 

 

[...] 

 

40 artikla  

(aiempi EY-sopimuksen 34 artikla) 
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1. Edellä 39 artiklassa lueteltujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan yhteinen 

maatalouden markkinajärjestely. 

 

Tuotteen mukaan järjestelynä on jokin seuraavista: 

 

a) yhteiset kilpailusäännöt; 

 

b) erilaisten kansallisten markkinajärjestelyjen pakollinen yhteensovittaminen; 

 

c) Euroopan markkinajärjestely. 

 

[...] 

 

 

Toimielinten välisissä neuvotteluissa poistettiin ehdotuksen oikeusperustasta viittaus SEUT:n 

42 artiklan 1 kohtaan.  

 

III – Oikeuskäytäntö 

 

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”yhteisön toimen 

oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla 

tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus 

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

oikeusperusta. Oikean oikeusperustan määrittämisessä ei ole merkitystä toimielimen 

toivomuksella saada osallistua tiiviimmin tietyn toimen antamiseen, toimen antamisen 

asiayhteydellä tai toimen soveltamisalalla muuta tarkoitusta varten tehdyllä työllä.2  

 

Jos toimea tarkasteltaessa ilmenee, että sillä on kaksi eri tarkoitusta tai että siinä on 

kahdenlaisia tekijöitä, joista toinen on yksilöitävissä toimen pääasialliseksi tai määrääväksi 

tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun taas toinen on ainoastaan liitännäinen, on käytettävä yhtä 

oikeudellista perustaa, toisin sanoen sitä, jota toimen pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai 

tekijä edellyttää.3  

Jos kuitenkin toimella on useampi samanaikainen tarkoitus, joita ei voida erottaa toisistaan ja 

joista mikään ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen, tällaista toimea annettaessa on 

käytettävä useaa eri oikeudellista perustaa4, jos kyseisiä oikeusperustoja varten vahvistetut 

menettelyt eivät ole yhteensopimattomia Euroopan parlamentin oikeuksien kanssa eivätkä 

heikennä niitä.5 

                                                 
1 Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleiset tullietuudet), Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta; asia C-440/05, komissio 

v. neuvosto, Kok. 2007, s. I-9097; asia C-411/06, komissio v. neuvosto, Kok. 2009, s. I-7585. 
2 Asia C-269/97, komissio v. neuvosto, Kok. 2000, s. I-2257, 44 kohta. 
3 Asia C-137/12, komissio v. neuvosto, EU:C:2013:675, 53 kohta; asia C-490/10, parlamentti v. neuvosto, 

EU:C:2012:525, 45 kohta; asia C-155/07, parlamentti v. neuvosto, Kok. 2008, s. I-08103, 34 kohta. 
4 Asia C-211/01, komissio v. neuvosto, Kok. 2003, s. I-08913, 40 kohta; asia C-178/03, komissio v. Euroopan 

parlamentti ja neuvosto, Kok. 2006, s. I-107, 43–56 kohta.  
5 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto (titaanioksidi), Kok. 1991, s. I-2867, 17–25 kohta; asia C-268/94, 

Portugali v. neuvosto, Kok. 1996, s. I-6177. 



 

RR\1077954FI.docx 5/7 PE557.122v03-00 

 FI 

 

IV – Ehdotuksen tarkoitus ja sisältö  

 

Kuten jo todettiin, komission ehdotuksen tarkoituksena on parantaa luonnonmukaista 

tuotantoa koskevaa lainsäädäntöä poistamalla kestävän kehityksen esteet, varmistaa 

viljelijöille ja tuottajille reilu kilpailu ja mahdollistaa sisämarkkinoiden tehokkaampi toiminta 

sekä säilyttää tai parantaa kuluttajien luottamusta luonnonmukaisiin tuotteisiin. 

 

Ehdotuksen 1 artiklassa vahvistetaan luonnonmukaisen tuotannon periaatteet sekä säännöt, 

jotka koskevat luonnonmukaista tuotantoa ja siihen viittaavien ilmaisujen käyttöä 

merkinnöissä ja mainonnassa. Ehdotuksen 4 artiklassa vahvistetaan luonnonmukaisen 

tuotannon kestävän hallintojärjestelmän yleiset periaatteet. 

 

Johdanto-osan 49 kappaleessa todetaan, että koska ei ole ollut olemassa erityisiä unionin 

sääntöjä toimenpiteistä, jotka on toteutettava havaittaessa luonnonmukaisissa tuotteissa ei-

sallittuja aineita, eri puolilla unionia on kehitetty erilaisia lähestymistapoja. Johdanto-osan 

51 kappaleessa todetaan, että viljelijöiden on toteutettava toimenpiteitä ei-sallittujen 

tuotteiden tai aineiden aiheuttaman saastumisriskin estämiseksi, mutta tällaisista 

toimenpiteistä huolimatta saattaa esiintyä tapauksia, joissa viljelijät eivät voi pitää 

maataloustuotteitaan kaupan luonnonmukaisina. Niissä tapauksissa komissio voi SEUT:n 

42 artiklan nojalla antaa jäsenvaltioille luvan myöntää kansallisia tukia aiheutuneiden 

tappioiden korvaamiseksi.  

 

Samaten ehdotuksen 20 artiklan 3 kohdassa yhdenmukaistetaan toimet, jotka on toteutettava, 

jos ei-sallittuja tuotteita tai aineita havaitaan. Tällöin voidaan poiketa asetuksen (EU) 

N:o 1308/20131 211 artiklan 1 kohdasta, edellyttäen että komissio antaa jäsenvaltioille luvan 

myöntää kansallisia tukia viljelijöille korvauksena tappioista, jotka ovat aiheutuneet näiden 

maataloustuotteiden saastuttua tahattomasti ei-sallituista tuotteista tai aineista, mikä on 

estänyt kyseisten tuotteiden kaupan pitämisen luonnonmukaisina. Lisäksi jäsenvaltiot voivat 

käyttää yhteisen maatalouspolitiikan välineitä tällaisten tappioiden korvaamiseksi kokonaan 

tai osittain. 

 

Neuvotteluissa parlamentti ja neuvosto kuitenkin ottivat saastumiseen täysin eri näkökannan. 

Asetuksessa ei enää ole yleistä ja ehdotonta kieltoa saastuneiden tuotteiden merkitsemisestä ja 

myynnistä luonnonmukaisina. Myös korvausta koskeva säännös on poistettu. Ottaen 

huomioon, että 18. trilogissa 28. kesäkuuta 2017 lopullisesti hyväksyttyyn tekstiin ei enää 

sisälly valtiontukea koskevaa säännöstä, SEUT:n 42 artikla on poistettu toimen 

oikeusperustasta.  

 

 

V – Asianmukaisen oikeusperustan arviointi ja määrittäminen 

 

 

SEUT:n 43 artiklan 2 kohdan mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17. joulukuuta 2013, 

maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 

234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta. 
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tarvittavista säännöksistä. SEUT:n 42 artiklassa määrätään, että parlamentti ja neuvosto 

määrittävät 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti, miltä osin maataloustuotteiden tuotantoon ja 

kauppaan sovelletaan kilpailusääntöjä koskevaa perussopimuksen lukua. SEUT:n 42 artiklaa 

käytetään oikeusperustana vain yhdessä 43 artiklan 2 kohdan kanssa.  

 

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kaksi oikeusperustaa on 

perusteltua vain, kun kyseisellä toimella on kaksi tavoitetta tai osatekijää, joita ei voida 

erottaa toisistaan ja joista kumpikaan ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen.  

 

Ottaen huomioon valtiontukea koskevan säännöksen komission alkuperäisessä ehdotuksessa 

viittaus SEUT:n 42 artiklaan oikeusperustana vaikuttaa olevan asianmukainen. Sitä vastoin, 

jos kyseistä säännöstä ei ole sisällytetty lopulliseen asetustekstiin viittaus SEUT:n 

42 artiklaan oikeusperustana ei ole perusteltua.  

 

 

VI – Päätelmä ja suositus 

 

Edellä esitetyn analyysin valossa ja suorana seurauksena 20 artiklan 3 kohdan poistolle 

alkuperäisestä komission ehdotuksesta viittaus SEUT:n 42 artiklan ensimmäiseen kohtaan 

olisi poistettava asetuksen oikeusperustasta. 

  

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 22. helmikuuta 2018 yksimielisesti1 

äänin 22 puolesta suosittaa, että maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta säilyttää 

SEUT:n 43 artiklan 2 kohdan luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti 

tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ainoana oikeusperustana. 

Kunnioittavasti 

Pavel Svoboda 

 

# 

 

                                                 
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Jean-Marie Cavada (puheenjohtajana toiminut), 

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (varapuheenjohtajat), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Jytte 

Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, 

Evelyn Regner, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, and Norbert Erdős, Michaela 

Šojdrová (200 artiklan 2 kohdan nojalla). 
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(Koskee kaikkia kieliversioita.) 


