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LYHYET PERUSTELUT

Ehdotuksen tausta

Valmistelija haluaisi keskustelun pohjaksi muistuttaa joistakin muuntogeenisten kasvien 
viljelyyn liittyvistä tosiasioista ja luvuista:

– EU:ssa on tällä hetkellä sallittua viljellä kahta muuntogeenistä viljelykasvia: MON810-
maissia ja Amflora-perunaa.

– Seitsemäntoista muuntogeenistä viljelykasvia odottaa viljelylupaa EU:ssa.
– MON810-maissia viljeltiin vuonna 2009 viidessä jäsenvaltiossa kaikkiaan 

94 800 hehtaarin alalla (Espanja, Tšekin tasavalta, Portugali, Romania ja Slovakia), josta 
80 prosenttia Espanjassa (verrattuna 107 700 hehtaariin vuonna 2008, jonka jälkeen Saksa 
lopetti viljelyn).

Amflora-perunaa viljellään tällä hetkellä kolmessa jäsenvaltiossa: Ruotsissa, Saksassa ja Tšekin
tasavallassa.

Vuonna 2009 neljätoista miljoonaa viljelijää kylvi 134 miljoonaa hehtaaria muuntogeenisiä 
viljelykasveja1, joista 64 miljoonaa hehtaaria kylvettiin Yhdysvalloissa, yli 21 miljoonaa 
hehtaaria Brasiliassa ja Argentiinassa ja yli 8 miljoonaa hehtaaria sellaisissa maissa kuin Kanada 
ja Intia.

Nämä luvut kuvaavat muuntogeenisiä viljelykasveja koskevaa päätöksentekoa tällä hetkellä 
koskevaa lukkiutunutta tilannetta sekä vastausten puutetta viljelijöiden ja kuluttajien ilmaisemiin 
todellisiin huolenaiheisiin.

Uusia tekniikoita koskeva tieteeseen perustuva lähestymistapa

Valmistelija katsoo, että uusien tekniikoiden turvallisuuden määrittelyn pääperiaatteina olisi 
oltava parhaat mahdolliset tieteelliset ohjeet sekä riskeihin perustuva lähestymistapa. Ellei 
uusien menetelmien ja käytäntöjen turvallisuutta koskevia päätöksiä pohjata vankasti tieteellisiin 
neuvoihin, yhteiskuntaa uhkaa vaara, että päätökset tehdään suosion, ei turvallisuuden, 
perusteella. Muut osatekijät, kuten sosioekonomiset huolenaiheet tai eettiset pohdinnat, eivät voi 
korvata tieteeseen perustuvia turvallisuuspäätöksiä. Valmistelija myöntää, ettei komission 
ehdotus sinällään horjuta muuntogeenisiä viljelykasveja koskevaa yhteistä Euroopan laajuista 
tieteellistä lupamenettelyä.

Ehdotuksen tavoite

Komission mukaan ehdotuksen avulla pyritään sen lisäksi, että luodaan kattava 
lainsäädäntökehys muuntogeenisiä organismeja (GMO) sisältävien tai niistä saatujen tuotteiden 
hyväksymistä varten, "helpottamaan päätöksentekoa", "ottamaan huomioon kaikki asian 
kannalta merkitykselliset seikat" ja "antamaan jäsenvaltioille tarpeeksi joustovaraa tehdä päätös 
muuntogeenisten kasvien viljelystä sen jälkeen, kun ne on hyväksytty EU:n tasolla". Vaikka 

                                               
1 Luvut koskevat maissia, soijapapua, puuvillaa ja rapsia.
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neuvoston ja Euroopan parlamentin oikeudelliset yksiköt ovat tuoneet esiin vakavia 
huolenaiheita, jotka liittyvät oikeusvarmuuteen, yhtenäismarkkinoita uhkaaviin tekijöihin ja 
yhteensopimattomuuteen WTO:n kanssa, valmistelija on tullut kaikkien väitteiden tarkastelun 
jälkeen siihen johtopäätökseen, että kaiken kaikkiaan ehdotuksen avulla saatetaan päästä 
komission tavoitteisiin ja sen avulla on mahdollista päästä ulos muuntogeenisten kasvien viljelyä 
EU:ssa koskevasta pattitilanteesta.

Kanta

Valmistelijan yleisenä tavoitteena on lujittaa komission ehdotusta sisämarkkinoihin ja WTO-
yhteensopivuutta koskeviin ongelmiin nähden.

Valmistelija on sisällyttänyt tekstiin myös vaatimuksen suhteellisuusperiaatteen sekä kuluttajien 
ja viljelijöiden valinnanvapauden noudattamisesta. Hän on pyrkinyt myös tarjoamaan paremman 
suojan viljelijöille, jotka haluavat viljellä muita kuin muuntogeenisiä kasveja, sekä takaamaan 
paremman oikeusvarmuuden tätä joustovaraa hyödyntäville jäsenvaltioille.

Valmistelija katsoo, että jäsenvaltioita olisi vaadittava noudattamaan tapauskohtaista menettelyä 
päättäessään tämän uuden valtuuden käytöstä, jotta varmistetaan rajoitusten 
viljelykasvikohtaisuus. Näin tunnustettaisiin se tosiasia, että erilaiset muuntogeeniset 
viljelykasvit tuovat mukanaan erilaisia uhkia ja hyötyjä eri alueille ja niitä olisi sen vuoksi 
arvioitava yksilöllisesti, jotta varmistetaan suhteellisuusperiaatteen noudattaminen 
jäsenvaltioissa.

Valinnanvapauden noudattamiseksi, kuten neuvoston 4. joulukuuta 2008 antamissa päätelmissä 
ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 9. joulukuuta 2010 antamassa lausunnossa (NAT 480 -
CESE 1623/2010) myönnetään, on välttämätöntä varmistaa, että jäsenvaltioilla on alueellaan 
käytössä vakaat rinnakkaiseloa koskevat säännöt. Tämä edellyttää tarkistusta direktiivin 
2001/18/EY 26 a artiklaan, jotta voidaan vakuuttaa ei-muuntogeenisten kasvien viljelijöille ja 
kuluttajille, jotka haluavat kasvattaa ja ostaa ei-geenimuunnettuja tuotteita, että heidän 
oikeuttaan tähän kunnioitetaan. Valmistelija katsoo myös, että jäsenvaltioiden olisi 
hyödynnettävä 26 a artiklaan sisältyvää joustovaraa ja komission uutta suositusta rinnakkaiseloa 
koskevista ohjeista ennen kuin ne ottavat käyttöön uusia ehdotetun 26 b artiklan mukaisia 
rajoittavia toimenpiteitä.

Rinnakkaiseloa koskevien toimien lisäksi sekä ei-muuntogeenisiä kasveja kasvattavien 
viljelijöiden suojelemiseksi taloudellisilta menetyksiltä, jotka johtuvat muuntogeenisten kasvien 
satunnaisesta esiintymisestä heidän viljelyksillään ja heidän siemenissään, valmistelija kehottaa 
komissiota myös laatimaan ehdotuksen teknisistä raja-arvoista, jotka koskevat muuntogeenisistä 
kasveista peräisin olevien jäämien merkintää tavanomaisiin siemeniin ja jotka asetetaan 
mahdollisimman alhaiselle tasolle, joka on käyttökelpoinen, kohtuullinen ja toimiva kaikkien 
taloudellisten toimijoiden kannalta, kuten neuvoston 4. joulukuuta 2008 antamissa päätelmissä 
pyydetään.

Lopuksi valmistelija ehdottaa viljelijöiden oikeusvarmuuden lujittamista tämän ehdotuksen 
yhteydessä sen lisäksi, että rajoittavien toimenpiteiden on oltava suhteellisia ja että on 
ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin käytännön toimiin viljelijöiden ja kuluttajien valinnanvapauden 
turvaamiseksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on julkaistava ja pantava 
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täytäntöön rajoitukset, joihin ne aikovat ryhtyä tämän direktiivin 2001/187/EY 26 b artiklan 
mukaisen uuden valtuuden puitteissa vähintään kolme kuukautta ennen kasvukauden alkamista, 
jotta viljelijät voivat varmuudella suunnitella toimintaansa eteenpäin.

Valmistelija on tästä syystä valmis tukemaan tätä ehdotusta edellyttäen, että lausunnossa 
ehdotetut lisätoimet hyväksytään.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan edellä mainitun lainsäädännön 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi, ennen 
kuin ne hyväksytään saatettavaksi unionin 
markkinoille. Tämän lupamenettelyn 
tavoitteena on taata ihmishenkien ja 
ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajan 
etujen suojelun korkea taso ja samalla 
turvata sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan edellä mainitun lainsäädännön 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi, ennen 
kuin ne hyväksytään saatettavaksi unionin 
markkinoille ottaen huomioon 
direktiivin 2001/18/EY liitteen II 
mukaisesti suorat ja välilliset, välittömästi 
ja viipeellä ilmenevät sekä pitkän 
aikavälin kumuloituvat ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset. Tämän lupamenettelyn 
tavoitteena on taata ihmishenkien ja 
ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajan 
etujen suojelun korkea taso ja samalla 
turvata sisämarkkinoiden tehokas toiminta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(5) Kokemus on osoittanut, että (5) Kokemus on osoittanut, että 
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muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, joka voidaan käsitellä 
perusteellisesti parhaiten jäsenvaltioiden 
toimesta, joko kansallisella tai alueellisella 
ja paikallisella tasolla. Toisin kuin 
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvät kysymykset, joiden 
sääntelyn olisi sisämarkkinoiden 
säilyttämiseksi pysyttävä EU:n tasolla, 
viljely on tunnustettu asiaksi, johon liittyy 
vahva paikallinen ja alueellinen ulottuvuus. 
SEUT-sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltioilla olisi sen vuoksi 
oltava oikeus antaa sääntöjä, jotka 
koskevat GMO:ien viljelyä niiden alueella 
sen jälkeen, kun GMO on laillisesti 
hyväksytty saatettavaksi EU:n 
markkinoille.

muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, joka voidaan käsitellä 
perusteellisesti parhaiten jäsenvaltioiden 
toimesta, joko kansallisella tai alueellisella 
ja paikallisella tasolla. Toisin kuin 
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvät kysymykset, joiden 
sääntelyn olisi sisämarkkinoiden 
säilyttämiseksi pysyttävä EU:n tasolla, 
viljely on tunnustettu asiaksi, johon liittyy 
vahva paikallinen ja alueellinen ulottuvuus 
sekä jäsenvaltioiden 
itsemääräämisoikeuteen liittyvä erityinen 
ulottuvuus. SEUT-sopimuksen 2 artiklan 
2 kohdan mukaisesti jäsenvaltioilla olisi 
sen vuoksi oltava oikeus antaa 
oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä, 
jotka koskevat GMO:ien viljelyä niiden 
alueella sen jälkeen, kun GMO on 
laillisesti hyväksytty saatettavaksi EU:n 
markkinoille.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän vapautta päättää, haluavatko ne 
viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että tätä varten olisi 
muutettava GMO:hin sovellettavaa unionin 
lupajärjestelmää ja riippumatta 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltioilla on 
oikeus toteuttaa direktiivin 2001/18/EY 
26 a artiklaa soveltamalla välttääkseen 
GMO:ien tahattoman esiintymisen muissa 
tuotteissa.

(6) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän joustovaraa päättää, haluavatko 
ne viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että tätä varten olisi 
muutettava GMO:hin sovellettavaa unionin 
lupajärjestelmää ja samanaikaisesti niiden 
toimenpiteiden kanssa, joita 
jäsenvaltioiden on toteutettava tällä 
asetuksella muutetun direktiivin 
2001/18/EY 26 a artiklaa soveltamalla 
välttääkseen GMO:ien tahattoman 
esiintymisen muissa tuotteissa.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
sallittava hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan kaikkien tai tiettyjen GMO:ien
viljelyä niiden koko alueella tai sen osalla 
tai kielletään se, ja vastaavasti 
muuttamaan kyseisiä toimenpiteitä 
tarpeen mukaan kaikissa kyseisten 
GMO:ien lupamenettelyjen, luvan 
uusimismenettelyjen ja markkinoilta 
poistamisen eri vaiheissa. Tätä olisi 
sovellettava myös siemeninä ja kasvin 
lisäysaineistona oleviin muuntogeenisiin 
lajikkeisiin, jotka saatetaan markkinoille 
asianomaisen siementen ja kasvien 
lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevan 
lainsäädännön mukaisesti ja erityisesti 
direktiivien 2002/53/EY ja 2002/55/EY 
mukaisesti. Toimenpiteiden olisi liityttävä 
GMO:ien viljelyyn mutta ei varsinaisina 
tuotteina tai niiden osana olevien 
muuntogeenisten siementen ja kasvien 
lisäysaineiston ja niiden satotuotteiden 
vapaaseen liikkuvuuteen ja tuontiin. Ne 
eivät myöskään saisi vaikuttaa sellaisten 
siemeninä ja kasvin lisäysaineistona 
olevien muiden kuin muuntogeenisten 
lajikkeiden viljelyyn, joiden seassa 
todetaan EU:ssa hyväksyttyjen GMO:ien 
jäämiä satunnaisesti tai silloin, kun tätä 
esiintymistä ei ole voitu teknisesti välttää.

(7) Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi 
sallittava hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan tiettyjen GMO:ien, 
viljelykasvilajikkeen perusteella 
määritetyn GMO-ryhmän tai kaikkien 
GMO:ien viljelyä niiden koko alueella tai 
sen osalla tai kielletään se edellyttäen, että 
toimenpiteiden osalta on suoritettu 
vaikutustenarviointi ja julkinen 
kuuleminen ja että toimenpiteet 
hyväksytään ja saatetaan kaikkien 
taloudellisten toimijoiden, myös 
viljelijöiden, tietoon, vähintään 
12 kuukautta ennen kylvöä. Tämä 
jäsenvaltioille jätetty valinnanvapaus 
liittyy suoraan niiden aluehallintoa ja 
-kehitystä sekä maankäyttöä koskevaan 
itsemääräämisoikeuteen ja tarpeeseen 
säilyttää ekosysteemien monimuotoisuus. 
Tätä olisi sovellettava myös siemeninä ja 
kasvin lisäysaineistona oleviin 
muuntogeenisiin lajikkeisiin, jotka 
saatetaan markkinoille asianomaisen 
siementen ja kasvien lisäysaineiston 
kaupan pitämistä koskevan lainsäädännön 
mukaisesti ja erityisesti direktiivien 
2002/53/EY ja 2002/55/EY mukaisesti.
Toimenpiteiden olisi liityttävä GMO:ien 
viljelyyn mutta ei varsinaisina tuotteina tai 
niiden osana olevien muuntogeenisten 
siementen ja kasvien lisäysaineiston ja 
niiden satotuotteiden vapaaseen 
liikkuvuuteen ja tuontiin. Ne eivät 
myöskään saisi vaikuttaa sellaisten 
siemeninä ja kasvin lisäysaineistona 
olevien muiden kuin muuntogeenisten 
lajikkeiden viljelyyn, joiden seassa 
todetaan EU:ssa hyväksyttyjen GMO:ien 
jäämiä satunnaisesti tai silloin, kun tätä 
esiintymistä ei ole voitu teknisesti välttää.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) GMO:ja koskeviin lupiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaan jäsenvaltio ei voi 
tarkistaa EU:ssa valittua ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun 
tasoa, eikä tämä tilanne saa muuttua. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kaikkien tai 
tiettyjen GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
koko niiden alueella tai sen osalla sellaisin 
yleiseen etuun liittyvin perustein, joita ei jo 
käsitellä EU:n yhdenmukaistetuissa 
säännöissä, joissa määrätään menettelyistä 
viljelyyn tarkoitettujen GMO:ien 
terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti
aiheuttamien riskien huomioon 
ottamiseksi. Toimenpiteiden olisi lisäksi 
oltava perussopimusten, erityisesti 
kansallisten ja muiden kuin kansallisten 
tuotteiden välisen syrjimättömyyden 
periaatteen ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 ja 
36 artiklan, sekä unionin kansainvälisten, 
erityisesti Maailman kauppajärjestön 
puitteissa vahvistettujen, velvoitteiden 
mukaisia.

(8) GMO:ja koskeviin lupiin sovellettavan 
lainsäädännön mukaan jäsenvaltio ei voi 
tarkistaa unionissa valittua ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun 
tasoa, eikä tämä tilanne saa muuttua. 
Jäsenvaltiot voivat kuitenkin hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan tiettyjen 
GMO:ien, viljelykasvilajikkeen 
perusteella määritetyn GMO-ryhmän tai 
kaikkien GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
koko niiden alueella tai sen osalla sellaisin 
yleiseen etuun liittyvin asianmukaisin 
perustein, joita ei jo käsitellä unionin
yhdenmukaistetuissa säännöissä, joissa 
määrätään menettelyistä viljelyyn 
tarkoitettujen GMO:ien terveydelle ja 
ympäristölle mahdollisesti aiheuttamien 
riskien huomioon ottamiseksi. Asetuksessa 
(EY) N:o 178/2002 säädettyä 
"riskinhallinnan" käsitettä voitaisiin 
kuitenkin käyttää näiden toimenpiteiden 
perustana. Tällaiset toimenpiteet voidaan 
perustella yleisillä poliittisilla tavoitteilla, 
kuten

– tarpeella säilyttää tietyt maanviljelyn 
lajit, kuten luonnonmukainen viljely tai 
luonnonarvoltaan merkittävä viljely sekä 
perinteiset maanviljelyn lajit,
– syillä, jotka liittyvät 
maataloustuotannon moninaisuuden 
suojelemiseen,
– GMO:ista vapaiden alueiden suojelulla 
edellyttäen, että käytettävät 
rinnakkaiseloa koskevat toimenpiteet eivät 
riitä suojeluun,
– sillä, että erityisistä maantieteellisistä 
olosuhteista johtuen on mahdotonta 
toteuttaa rinnakkaiseloa (esim. pienet 
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saaret, vuoret, pieni kansallinen alue),
– sosioekonomisilla syillä, kuten 
vuoristoalueiden erityistuotteiden suojelu, 
tuotteiden laatupolitiikka tai 
laatumerkinnät, 
– laajemmilla ympäristöpoliittisilla 
tavoitteilla, kuten erityiset elinympäristöt, 
ekosysteemit, biodiversiteetti, resistenssin 
kehittyminen ja maiseman 
erityispiirteiden suojelu, 
– aluehallinnolla tai maankäytön 
suunnittelulla,
– muilla legitiimeillä yleistä etua tai 
yleisiä huolenaiheita koskevilla syillä, 
jotka ovat asianmukaisesti perusteltuja, 
suhteellisia ja syrjimättömiä,
Toimenpiteiden olisi lisäksi oltava 
perussopimusten, erityisesti kansallisten ja 
muiden kuin kansallisten tuotteiden välisen 
syrjimättömyyden periaatteen, 
suhteellisuusperiaatteen ja Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
34 ja 36 artiklan, sekä unionin 
kansainvälisten, erityisesti Maailman 
kauppajärjestön puitteissa vahvistettujen, 
velvoitteiden mukaisia. Kyseisillä 
toimenpiteillä olisi myös varmistettava, 
että viljelijöiden ja kuluttajien 
valinnanvapautta kunnioitetaan 
asianmukaisesti.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille vapaus vedota terveys- ja 
ympäristöriskien tieteellisen arvioinnin
lisäksi myös muihin perusteisiin GMO:ien 

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 
jäsenvaltioille joustomahdollisuus vedota 
asianmukaisesti perusteltuihin yleiseen 
etuun liittyviin perusteisiin, jotka eroavat 
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viljelyn kieltämiseksi alueellaan. Lisäksi 
teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä 22 päivänä 
kesäkuuta 1998 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/34/EY yhtenä tarkoituksena on, että 
komissio voi harkita sitovien säädösten 
antamista EU:n tasolla, eikä sitä tukisi 
järjestelmällinen ilmoittaminen 
jäsenvaltioiden direktiivin nojalla 
toteuttamista toimenpiteistä. Koska lisäksi 
toimenpiteet, joita jäsenvaltiot voivat 
tämän asetuksen nojalla hyväksyä, eivät
voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen muuta 
nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

perusteista, jotka liittyvät terveys- ja 
ympäristöriskien tieteelliseen arviointiin, 
joka on toteutettu direktiivin 2001/18/EY 
C osan mukaisesti, kuten tämän 
asetuksen johdanto-osan 8 kappaleessa 
luetellut syyt, GMO:ien viljelyn 
rajoittamiseksi tai kieltämiseksi koko 
alueellaan tai osalla sitä, jotta helpotetaan 
GMO:ihin liittyvää päätöksentekoa 
unionissa. Lisäksi teknisiä standardeja ja 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 98/34/EY yhtenä 
tarkoituksena on, että komissio voi harkita 
sitovien säädösten antamista EU:n tasolla, 
eikä sitä tukisi järjestelmällinen 
ilmoittaminen jäsenvaltioiden direktiivin 
nojalla toteuttamista toimenpiteistä. Koska 
lisäksi toimenpiteet, joita jäsenvaltiot 
voivat tämän asetuksen nojalla hyväksyä, 
eivät voi koskea GMO:ien markkinoille 
saattamista eivätkä ne näin ollen sinänsä 
muuta nykyisen lainsäädännön nojalla 
hyväksyttyjen GMO:ien markkinoille 
saattamisen ehtoja, direktiivin 98/34/EY 
mukainen ilmoitusmenettely ei vaikuta 
komission kannalta kaikkein 
tarkoituksenmukaisimmalta 
ilmoituskanavalta. Tästä syystä, 
poikkeuksellisesti, ei tulisi soveltaa 
direktiiviä 98/34/EY. Kansallisiin 
toimenpiteisiin ennen niiden hyväksymistä 
sovellettava yksinkertaisempi 
ilmoitusjärjestelmä sopisi paremmin 
välineeksi, jonka avulla komissio voi saada 
tiedon kyseisistä toimenpiteistä. Niinpä 
toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot aikovat 
hyväksyä, ja niiden perusteluista olisi
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille tiedotusmielessä kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Ympäristöneuvoston 4. joulukuuta 
2008 esittämien päätelmien mukaisesti ja 
valinnanvapauden noudattamisen sekä 
suhteellisuusperiaatteen täysimääräisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komission olisi arvioitava uudelleen 
muuntogeenisistä kasveista peräisin 
olevien jäämien merkintää tavanomaisiin 
siemeniin koskevat asianmukaiset raja-
arvot. Tämän lisäksi olisi tehtävä 
asianmukaisia ehdotuksia kyseisten 
jäämien näytteenotto- ja 
määritysmenetelmien 
yhdenmukaistamisesta sekä vahvistettava 
vähimmäistaso tunnistusmenetelmien 
suoritustasolle.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

-1) Muutetaan direktiivi 2001/18/EY 
seuraavasti:
Korvataan 26 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheellisia toimenpiteitä välttääkseen 
muuntogeenisten organismien tahatonta 
esiintymistä muissa tuotteissa."

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava velvollisuus ryhtyä asianmukaisiin toimiin hallinnoidakseen 
rinnakkaiseloa alueellaan, jotta valinnanvapautta voidaan soveltaa ja jotta voidaan välttää 
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rinnakkaiselon hallinnoinnin puutteesta johtuvat rajatylittävät vaikeudet.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
Johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Lisätään direktiiviin 2001/18/EY seuraava 
artikla, joka tulee voimaan tämän 
asetuksen voimaantulopäivänä:

1) Lisätään seuraavat artiklat, jotka
tulevat voimaan tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä:

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan kaikkien tai tiettyjen 
sellaisten tämän direktiivin C osan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 
hyväksyttyjen GMO:ien viljelyä, jotka 
koostuvat asianomaisen, siementen ja 
kasvien lisäysaineiston kaupan pitämisestä 
annetun EU:n lainsäädännön mukaisesti 
markkinoille saatetuista muuntogeenisistä 
lajikkeista, tai kielletään se koko niiden 
alueella tai sen osalla, edellyttäen että

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä, 
joilla rajoitetaan tiettyjen GMO:ien, 
viljelykasvilajikkeen perusteella 
määritetyn GMO-ryhmän tai kaikkien
sellaisten tämän direktiivin C osan tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 
hyväksyttyjen GMO:ien viljelyä, jotka 
koostuvat asianomaisen, siementen ja 
kasvien lisäysaineiston kaupan pitämisestä 
annetun EU:n lainsäädännön mukaisesti 
markkinoille saatetuista muuntogeenisistä 
lajikkeista, tai kielletään se koko niiden 
alueella tai sen osalla, edellyttäen että
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut 
perusteet kuin ne, jotka liittyvät GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuvien kielteisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten arviointiin;

a) kyseisiin toimenpiteisiin 

i) on eri perusteet kuin ne, joita koskee 
yhdenmukainen tieteellinen GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuvien terveys- ja ympäristöriskien
arviointi, joka on toteutettu 
direktiivin 2001/18/EY C osan mukaisesti, 
kun taas asetuksessa (EY) N:o 178/2002 
säädettyä "riskinhallinnan" käsitettä 
voitaisiin käyttää kansallisten/alueellisten 
rajoittavien toimenpiteiden perustana;

ii) kyseiset toimenpiteet voivat olla 
oikeutettuja yleisten poliittisten 
tavoitteiden perusteella, kuten 
– tarve säilyttää tietyt maanviljelyn lajit, 
kuten luonnonmukainen viljely tai 
luonnonarvoltaan merkittävä viljely sekä 
perinteiset maanviljelyn lajit, 
– maataloustuotannon moninaisuuden 
suojeluun liittyvät syyt,
– GMOista vapaiden alueiden suojelu 
edellyttäen, että käytettävät 
rinnakkaiseloa koskevat toimenpiteet eivät 
riitä suojeluun,
– se, että erityisistä maantieteellisistä 
olosuhteista johtuen on mahdotonta 
toteuttaa rinnakkaiseloa (esim. pienet 
saaret, vuoret, pieni kansallinen alue),
– sosioekonomiset syyt, kuten 
vuoristoalueiden erityistuotteiden suojelu, 
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tuotteiden laatupolitiikka tai 
laatumerkinnät, 
– laajemmat ympäristöpoliittiset tavoitteet, 
kuten erityiset elinympäristöt, 
ekosysteemit, biodiversiteetti ja maiseman 
erityispiirteiden suojelu,
– aluehallinto tai maankäytön 
suunnittelu,
– muut legitiimit yleistä etua tai yleisiä 
huolenaiheita koskevat syyt, jotka ovat 
asianmukaisesti perusteltuja, suhteellisia 
ja syrjimättömiä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kyseisillä toimenpiteillä varmistetaan 
myös, että viljelijöiden ja kuluttajien 
valinnanvapautta kunnioitetaan 
asianmukaisesti;

Perustelu

Olisi noudatettava viljelijöiden ja kuluttajien valinnanvapautta koskevaa perusperiaatetta, 
sillä näin varmistetaan, että toimenpiteet ovat suhteellisia, että kaikkien asianosaisten edut 
otetaan huomioon ja että GMO:ia viljelevillä alueilla käydään keskustelua asiasta. 

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a b) toimenpiteiden osalta on suoritettu
vaikutustenarviointi, jonka perusteella on 
osoitettu niiden välttämättömyys ja 
kohtuullisuus;

Perustelu

Jäsenvaltioiden hyväksymien GMO:ien viljelyä koskevien rajoittamis- tai kieltotoimenpiteiden 
oikeudellisen pätevyyden varmistamiseksi on ensin suoritettava vaikutustenarviointi, jolla 
osoitettaan suunniteltujen toimenpiteiden välttämättömyys ja kohtuullisuus. Kyseinen 
vaikutustenarviointi helpottaisi hyväksyttyjen toimien puolustamista, jos asiasta syntyy kiistaa 
WTO:n puitteissa.

Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a c) toimenpiteistä on järjestetty julkinen 
kuuleminen, joka on ollut kestoltaan 
vähintään 30 päivää.

Perustelu

Koska tällaiset toimenpiteet voivat vaikuttaa eri aloihin, sidosryhmien on voitava tuoda 
näkemyksensä esiin ennen toimenpiteiden hyväksymistä, jotta kansalliset viranomaiset voivat 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a d) toimenpiteet hyväksytään ja saatetaan 
kaikkien toimijoiden, myös viljelijöiden, 
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tietoon vähintään 12 kuukautta ennen 
kylvön aloittamista;

Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne ovat perussopimusten mukaisia. b) kyseiset toimenpiteet ovat 
perussopimusten ja etenkin 
suhteellisuusperiaatteen ja unionin 
kansainvälisten velvoitteiden mukaisia.

Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee arvion siitä, onko pieninä 
määrinä siemenissä esiintyvien 
hyväksymättömien GMO:ien 
näytteenotto- ja määritysmenetelmien 
yhdenmukaistaminen välttämätöntä, ja 
arvioi etenkin sitä, onko vahvistettava 
vähimmäistaso tunnistusmenetelmien 
suoritustasolle.

Perustelu

Yhdenmukaistamisen puutteen vuoksi jäsenvaltiot soveltavat erilaisia sääntöjä, jotka johtavat 
väistämättä kilpailun vääristymiseen, minkä seurauksena yritykset voivat mukauttaa 
markkinoitaan. Toimijoiden toimenpiteistä huolimatta hyväksymättömien GMO:ien jäämiä 
esiintyy usein siemenerissä, minkä vuoksi on syytä käyttää samaa rehuja koskevaa komission 
ehdottamaa linjausta.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 b a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 b a artikla
Merkintä "ilman GMO:ita"

Komissio ehdottaa yhdenmukaistettuja 
ehtoja maininnoista, joita toimijat voivat 
käyttää ilmoittaakseen, että tuotteet eivät 
sisällä GMO:ita.

Perustelu

Rinnakkaiseloa koskevissa suuntaviivoissa, jotka annettiin 13. heinäkuuta 2010, todetaan, 
että jäsenvaltiot voivat ryhtyä toimenpiteisiin, joiden avulla ne voivat estää taloudellisia 
seurauksia, jotka johtuvat siitä, että GMO:ita esiintyy alle yhteisön merkintää edellyttävän 
0,9 prosentin raja-arvon. Ehdot, joiden mukaisesti toimijat voivat käyttää merkintää siitä, 
ettei tuote sisällä GMO:ita, olisi yhdenmukaistettava EU:n tasolla, jotta kilpailun 
vääristyminen voidaan välttää.
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