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Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 21. huhtikuuta 2010 päivätyssä kirjeessänne oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan mukaisesti esittämään kantansa oikeusperustan 
muuttamisesta SEUT-sopimuksen 114 artiklasta SEUT-sopimuksen 114, 192 ja 168 artiklaan.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 17. toukokuuta 2010.

I. Taustaa

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY biosidituotteiden markkinoille 
saattamisesta annettiin 16. helmikuuta 1998. Siinä säädetään yhdenmukaistetuista 
sääntelypuitteista, jotka koskevat biosidituotteita koskevien lupien myöntämistä ja kyseisten 
tuotteiden saattamista markkinoille, lupien vastavuoroista tunnustamista yhteisön alueella 
sekä yhteisön luettelon laatimista niistä tehoaineista, joita voidaan käyttää biosidituotteissa.
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Biosidituotteita koskeva sääntelykehys koostuu myös komission täytäntöönpanoasetuksista, 
erityisesti komission asetuksesta (EY) N:o 1451/20071, joka koskee direktiivin 98/8/EY 
16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toista vaihetta.

Ehdotuksen perustana on komission direktiiviä koskeva kertomus (KOM(2008)0620), 
jäljempänä "tarkistus"). Tarkistuksen yhteydessä kävi ilmi, että direktiivin muuttaminen, 
mukaan lukien tuotteiden lupamenettelyn yksinkertaistaminen, direktiivin soveltamisalan 
yksinkertaistaminen ja mukauttaminen, tietovaatimuksia koskeva vaiheittainen lähestymistapa 
ja yksinkertaistetut tietosuojasäännöt, yksinkertaistettujen menettelyjen parantaminen sekä 
innovaatioita tukevat toimenpiteet, voisi olla hyödyllinen, koska näin alennetaan sekä 
yritysten että viranomaisten biosidivalmisteiden markkinoille saattamista koskevia 
kustannuksia ja hallinnollisia rasitteita. 

Kuten perusteluissa on todettu, ehdotuksella pyritään "tarttumaan sääntelypuitteissa 
kahdeksan ensimmäisen täytäntöönpanovuoden aikana havaittuihin puutteisiin, parantamaan 
ja päivittämään järjestelmän joitakin osia ja välttämään ongelmia, joita tulevaisuudessa 
ennustetaan esiintyvän". Tärkeimmän tavoitteen kannalta ehdotuksen johdanto-osan 
3 kappaleessa todetaan seuraavaa: "Tämän asetuksen tarkoituksena on lisätä 
biosidivalmisteiden vapaata liikkuvuutta yhteisössä ... poistaa niin pitkälle kuin mahdollista 
biosidivalmisteiden kaupan esteet, jotka johtuvat suojelun erilaisista tasoita jäsenvaltioissa".

II. Ehdotetut oikeusperustat

Asetusehdotusta koskevat oikeusperusteet ovat seuraavat:

SEUT-sopimuksen 114 artikla

1. Jollei perussopimuksissa toisin määrätä, 26 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
toteuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa 
kuultuaan sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevat toimenpiteet 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi.

2. Mitä 1 kohdassa määrätään, ei sovelleta veroja, henkilöiden vapaata liikkuvuutta 
eikä työntekijöiden oikeuksia tai etuja koskeviin säännöksiin tai määräyksiin.

3. Komissio perustaa 1 kohdassa tarkoitetut, terveyttä, turvallisuutta, 
ympäristönsuojelua tai kuluttajansuojaa koskevat ehdotuksensa suojelun korkeaan 
tasoon ottaen erityisesti huomioon kaiken tieteelliseen tietoon perustuvan uuden 
kehityksen. Myös Euroopan parlamentti ja neuvosto pyrkivät kumpikin toimivaltansa 
rajoissa tähän tavoitteeseen.

4. Jos sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto, neuvosto tai komissio on 
toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio pitää tärkeistä 36 artiklassa 
tarkoitetuista taikka ympäristön tai työympäristön suojelua koskevista syistä 
tarpeellisena pitää voimassa kansalliset säännöksensä tai määräyksensä, jäsenvaltio 

                                               
1 EUVL L 325,11.12.2007, s. 3.
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antaa nämä säännökset ja määräykset sekä perusteet niiden voimassa pitämiselle 
tiedoksi komissiolle.

5. Jos sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto, neuvosto tai komissio on 
toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, jäsenvaltio lisäksi pitää tarpeellisena 
ottaa käyttöön uuteen, ympäristönsuojelua tai työympäristön suojelua koskevaan 
tieteelliseen näyttöön perustuvia kansallisia säännöksiä tai määräyksiä kyseisen 
jäsenvaltion erityisten ongelmien vuoksi, jotka ovat ilmenneet 
yhdenmukaistamistoimenpiteen toteuttamisen jälkeen, jäsenvaltio antaa suunnitellut 
säännökset ja määräykset sekä niiden käyttöönottamisen perusteet tiedoksi 
komissiolle, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

6. Komissio hyväksyy tai hylkää kyseiset kansalliset säännökset tai määräykset kuuden 
kuukauden kuluessa 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista tiedoksi antamisista todettuaan 
ensin, ovatko ne keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan 
peiteltyyn rajoittamiseen ja muodostavatko ne esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.

Jollei komissio tee päätöstä määräajan kuluessa, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja 
kansallisia säännöksiä tai määräyksiä pidetään hyväksyttyinä.

Komissio voi ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että tässä kohdassa määrättyä 
määräaikaa voidaan pidentää edelleen kuudella kuukaudella, jos se on perusteltua 
asian monitahoisuuden vuoksi eikä määräajan pidentäminen vaaranna ihmisten 
terveyttä.

7. Jos jäsenvaltio on 6 kohdan mukaisesti oikeutettu pitämään voimassa tai ottamaan 
käyttöön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavia kansallisia säännöksiä tai 
määräyksiä, komissio tutkii viipymättä, onko sillä syytä ehdottaa kyseisen 
toimenpiteen mukauttamista.

8. Jos jäsenvaltio ottaa esille kansanterveyttä koskevan erityisen ongelman alalla, 
jolla on aiemmin toteutettu yhdenmukaistamistoimenpiteitä, se ilmoittaa ongelmasta 
komissiolle, joka tutkii välittömästi, olisiko neuvostolle ehdotettava aiheellisia 
toimenpiteitä.

9. Poiketen 258 ja 259 artiklassa määrätystä menettelystä komissio tai jäsenvaltio voi 
saattaa asian suoraan Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos se katsoo, 
että jokin jäsenvaltio käyttää väärin tämän artiklan mukaisia valtuuksiaan.

10. Edellä tarkoitettuihin yhdenmukaistamistoimenpiteisiin sisällytetään aiheellisissa 
tapauksissa suojalauseke, jonka nojalla jäsenvaltiot saavat, unionin 
valvontamenettelyn alaisina, toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä yhdestä tai 
useammasta 36 artiklassa mainitusta, muusta kuin taloudellisesta syystä.
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SEUT-sopimuksen 192 artikla

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan unionin 
toimista 191 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi1.

2. Poiketen 1 kohdassa määrätystä päätöksentekomenettelystä ja rajoittamatta 
114 artiklan soveltamista, neuvosto yksimielisesti erityisessä 
lainsäätämisjärjestyksessä sekä Euroopan parlamenttia, talous- ja sosiaalikomiteaa ja 
alueiden komiteaa kuultuaan vahvistaa:

(a) säännöksiä, jotka ovat etupäässä verotuksellisia;
(b) toimenpiteet, jotka vaikuttavat:

– kaavoitukseen,
– vesivarojen määrän hallintaan tai jotka koskevat suoraan tai 
välillisesti vesivarojen saatavuutta,
– maankäyttöön jätehuoltoa lukuun ottamatta;

(c) toimenpiteet, jotka vaikuttavat merkittävästi jäsenvaltion valintaan eri 
energianlähteiden välillä ja jäsenvaltion energiahuollon yleiseen 
rakenteeseen. 

Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia, talous-
ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa kuultuaan päättää, että ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettuihin aloihin sovelletaan tavallista lainsäätämisjärjestystä.

                                               
1 191 artikla
1. Unionin ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen:
– ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen,
– ihmisten terveyden suojelu,
– luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö,
– sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai 
maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjuminen.
2. Unionin ympäristöpolitiikalla pyritään suojelun korkeaan tasoon unionin eri alueiden tilanteiden erilaisuus 
huomioon ottaen. Unionin ympäristöpolitiikka perustuu ennalta varautumisen periaatteelle sekä periaatteille, 
joiden mukaan ennalta ehkäiseviin toimiin olisi ryhdyttävä, ympäristövahingot olisi torjuttava ensisijaisesti 
niiden lähteellä ja saastuttajan olisi maksettava.
Tässä yhteydessä ympäristönsuojelun vaatimusten täyttämiseksi toteutettaviin yhdenmukaistamistoimenpiteisiin 
sisällytetään aiheellisissa tapauksissa suojalauseke, jonka nojalla jäsenvaltiot saavat, unionin 
valvontamenettelyn alaisina, toteuttaa muihin kuin taloudellisiin, ympäristöä koskeviin seikkoihin perustuvia 
väliaikaisia toimenpiteitä. EN C 83/132 Euroopan unionin virallinen lehti, 30.3.2010.
3. – Ympäristöpolitiikkaansa valmistellessaan unioni ottaa huomioon:
– saatavilla olevat tieteelliset ja tekniset tiedot,
– ympäristöolot unionin eri alueilla,
– toimien toteuttamisesta tai toteuttamatta jättämisestä mahdollisesti johtuvat edut ja kustannukset,
– unionin taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kokonaisuutena ja unionin eri alueiden tasapainoisen 
kehityksen.
4. Unioni ja jäsenvaltiot tekevät kukin toimivaltaansa kuuluvaa yhteistyötä kolmansien maiden ja toimivaltaisten 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Unionin yhteistyötä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voidaan sopia 
unionin ja asianomaisten kolmansien osapuolten välisin sopimuksin.
Mitä edellisessä alakohdassa määrätään, ei rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa neuvotella kansainvälisissä 
toimielimissä ja tehdä kansainvälisiä sopimuksia.
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3. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan yleiset 
toimintaohjelmat, joissa vahvistetaan ensisijaiset tavoitteet.

Toimintaohjelmien toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet hyväksytään tapauksen 
mukaan joko 1 tai 2 kohdassa määrätyin edellytyksin.

4. Jäsenvaltiot huolehtivat ympäristöpolitiikan rahoittamisesta ja täytäntöönpanosta, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta tiettyjä unionin hyväksymiä toimenpiteitä.

5. Rajoittamatta saastuttaja maksaa -periaatteen soveltamista, jos 1 kohtaan 
perustuva toimenpide aiheuttaa jäsenvaltion viranomaisille suhteettomina pidettäviä 
kustannuksia, tällä toimenpiteellä annetaan aiheellisia säännöksiä:

– väliaikaisista poikkeuksista, sekä/taikka
– 177 artiklan mukaisesti perustetusta koheesiorahastosta annettavasta 
taloudellisesta tuesta.

SEUT-sopimuksen 168 artikla

1. Kaikkien unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa 
varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

Kansallista politiikkaa täydentävä unionin toiminta suuntautuu kansanterveyden 
parantamiseen, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä fyysistä ja 
mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden torjuntaan. Kyseinen toiminta käsittää 
laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien torjunnan edistämällä niiden syiden, 
leviämisen ja ehkäisemisen tutkimusta sekä terveysvalistusta ja -kasvatusta, samoin 
kuin rajatylittävien vakavien terveysuhkien seurannan, niistä hälyttämisen ja niiden 
torjumisen.

Unioni täydentää huumausaineiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseen 
tähtäävää jäsenvaltioiden toimintaa, johon kuuluu tiedotus- ja ehkäisemistoimia.

2. Unioni edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tässä artiklassa tarkoitetuilla 
aloilla sekä tarvittaessa tukee niiden toimintaa. Se kannustaa jäsenvaltioita erityisesti 
yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on parantaa terveyspalvelujen täydentävyyttä 
jäsenvaltioiden välisen rajan molemmin puolin sijaitsevilla alueilla.

Yhteydessä komission kanssa jäsenvaltiot sovittavat keskenään yhteen politiikkansa ja 
toimintaohjelmansa 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla. Komissio voi kiinteässä 
yhteydessä jäsenvaltioihin tehdä aiheellisia aloitteita tämän yhteensovittamisen 
edistämiseksi, erityisesti aloitteita, joilla on tarkoitus vahvistaa suuntaviivoja ja 
indikaattoreita, järjestää parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä valmistella tarvittavat 
tekijät säännöllistä seurantaa ja arviointia varten. Euroopan parlamentti pidetään 
täysin ajan tasalla.
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3. Unioni ja jäsenvaltiot edistävät yhteistyötä kolmansien maiden sekä 
kansanterveyden alalla toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

4. Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 5 kohdassa ja 6 artiklan a alakohdassa määrätään, ja 
noudattaen 4 artiklan 2 kohdan k alakohdan määräyksiä, Euroopan parlamentti ja 
neuvosto myötävaikuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä talous-
ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan tässä artiklassa tarkoitettujen 
tavoitteiden saavuttamiseen toteuttamalla seuraavia toimenpiteitä, joilla voidaan 
puuttua yhteisiin turvallisuuskysymyksiin:

(a)  toimenpiteitä, joilla asetetaan ihmisestä peräisin oleville elimille ja 
aineille sekä verelle ja verituotteille korkeat laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset; nämä toimenpiteet eivät estä jäsenvaltioita 
pitämästä voimassa tai toteuttamasta tiukempia suojatoimenpiteitä;

(b)  eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualalla toimenpiteitä, joiden välittömänä 
tarkoituksena on kansanterveyden suojeleminen;

(c) toimenpiteitä, joilla asetetaan lääkkeille ja lääkinnällisille laitteille 
korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset.

5. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat säätää tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan myös 
edistämistoimista, joiden tarkoituksena on ihmisten terveyden suojeleminen ja 
parantaminen ja erityisesti rajatylittävien laajalle levinneiden vaarallisten sairauksien 
torjunta, toimenpiteistä, jotka koskevat vakavien rajatylittävien terveysuhkien 
seurantaa, niistä hälyttämistä ja niiden torjuntaa, sekä toimenpiteistä, joiden 
välittömänä tarkoituksena on kansanterveyden suojeleminen ehkäisemällä tupakointia 
ja alkoholin väärinkäyttöä; nämä toimenpiteet eivät voi käsittää jäsenvaltioiden lakien 
ja asetusten yhdenmukaistamista.

6. Neuvosto voi myös antaa komission ehdotuksesta suosituksia tässä artiklassa 
mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

7. Unionin toiminnassa otetaan huomioon jäsenvaltioiden velvollisuudet, jotka 
liittyvät niiden terveyspolitiikan määrittelyyn sekä terveyspalvelujen ja sairaanhoidon 
järjestämiseen ja tarjoamiseen. Jäsenvaltioiden velvollisuuksiin kuuluvat 
terveyspalvelujen ja sairaanhoidon hallinnointi sekä niihin osoitettujen voimavarojen 
kohdentaminen. Edellä 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet eivät vaikuta 
elinten ja veren luovuttamista tai lääketieteellistä käyttöä koskeviin kansallisiin 
säännöksiin ja määräyksiin.

III. Sovellettava lainsäädäntö

Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisön toimenpiteen 
oikeusperustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla 
tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimenpiteen 
tarkoitus ja sisältö1.

                                               
1 Asia C-440/05, komissio v. neuvosto, Kok. 2007, s. I-9097.
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Periaatteessa toimenpiteellä on oltava vain yksi oikeusperusta. Jos yhteisön toimenpidettä 
tarkasteltaessa ilmenee, että sillä on kaksi eri tarkoitusta tai kaksi eri tekijää, jotka kuuluvat 
eri oikeusperustojen soveltamisalaan, ja jos toinen näistä on yksilöitävissä pääasialliseksi tai 
määrääväksi tarkoitukseksi tai tekijäksi, kun taas toinen on ainoastaan liitännäinen tekijä, 
säädöksellä on oltava yksi ainoa oikeusperusta, toisin sanoen se, jota pääasiallinen tai 
määräävä tarkoitus tai tekijä edellyttää1.

Vain jos poikkeustapauksessa näytetään, että toimenpiteellä on useampi samanaikainen 
tarkoitus tai jos siinä on useita osatekijöitä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei 
ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen, tällaista toimenpidettä annettaessa voidaan 
käyttää useaa eri oikeusperustaa, mikäli niiden menettelyt ovat yhteensopivia2.

Päällekkäisten oikeudellisten perustojen käyttäminen ei kuitenkaan ole mahdollista, jos 
kummankin oikeudellisen perustan osalta määrätyt menettelyt ovat keskenään 
yhteensopimattomia3.

IV. Direktiivin 98/8/EY analysointi ja esitetty ehdotus

Direktiivissä säädetään lupajärjestelmästä, vastavuoroisesta tunnustamisesta ja sallittuja 
tehoaineita koskevasta rajallisesta luettelosta, ja sen avulla pyritään poistamaan 
biosidituotteita koskevat mahdolliset esteet sisämarkkinoilla kuitenkin siten, että 
vaatimukseksi asetetaan "ihmisten, eläinten ja ympäristön suojelun korkea taso"4.

Ehdotuksessa on pohjimmiltaan kyse yhdenmukaistamismenettelystä, jonka avulla on 
tarkoitus yksinkertaistaa direktiivin biosidivalmisteita koskevaa lupajärjestelmää koko 
unionissa siten, että helpotetaan tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja tuetaan sisämarkkinoita. 
Tavoitteena on puuttua direktiivin sääntelypuitteiden heikkouksiin ja päivittää 
lupamenettelyjä. Ehdotuksessa myös laajennetaan direktiivin soveltamisalaa siten, että se 
käsittää elintarvikkeiden kanssa mahdollisesti kosketuksiin joutuvat materiaalit sekä esineet ja 
materiaalit, jotka on käsitelty biosidituotteilla. Ehdotuksella pyritään sääntelypuitteiden 
yhdenmukaisempaan toimeenpanoon muuttamalla direktiivi asetukseksi, sillä näin toimimalla 
ei tarvita siirtymäkautta tai kansallisia täytäntöönpanotoimia jäsenvaltioissa.

V. Ehdotetun oikeusperustan tarkastelu

SEUT-sopimuksen 114 artiklassa määrätään tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen 
noudattamisesta toteutettaessa yhteisön toimenpiteitä, joiden tavoitteena on sisämarkkinoiden 
toteuttaminen ja toiminta. Kyseinen artikla on luettava yhdessä 26 artiklan kanssa, jossa 
tavaroiden vapaa liikkuvuus on vahvistettu sisämarkkinoiden perustamisen perusperiaatteeksi.
Lisäksi olisi otettava huomioon, että 114 artiklan 3 kohdassa säädetään "suojelun korkeasta 
tasosta" sellaisten toimenpiteiden osalta, jotka koskevat terveyttä, turvallisuutta, 
ympäristönsuojelua tai kuluttajansuojaa. 4–9 kohdassa jäsenvaltioille annetaan lupa ryhtyä 
kansallisiin toimiin tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevien perusteltujen kieltojen tai 

                                               
1 Asia C-91/05, komissio v. neuvosto, Kok. 2008, s. I-3651.
2 Direktiivin 98/8/EY johdanto-osan 4 kappale.
3 Asia C-178/03, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2006, s. I-107.
4 Direktiivin 98/8/EY johdanto-osan 4 kappale.
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rajoitusten käyttöön ottamiseksi SEUT-sopimuksen 36 artiklan mukaisesti 
yhdenmukaistamistoimenpiteen hyväksymisen jälkeen. Näin ollen 4–9 kohdassa on esitetty 
artiklan yleistavoite, joka on sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan vaaliminen.

SEUT-sopimuksen 168 artikla kuuluu kansanterveyttä käsittelevään osastoon XIV. Tässä 
artiklassa keskitytään "ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun" tukemiseen 
terveyspalvelujen ja rajatylittävien ihmisen terveyttä koskevien terveysuhkien torjunnan 
alalla. 168 artiklan 4 kohdassa kuitenkin määrätään poikkeuksellisesti toimivallasta, joka 
koskee "eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualalla toimenpiteitä, joiden välittömänä tarkoituksena 
on kansanterveyden suojeleminen" ja jotka hyväksytään tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen. Vaikka voidaan sanoa, että ehdotuksen päämäärä, joka koskee sisämarkkinoiden 
helpottamista sellaisten biosidien osalta, joilla voidaan suojella ja säilyttää kasvien ja eläinten 
elämää, vastaa tätä määräystä, ehdotuksen "välittömänä tarkoituksena" ei ole kansanterveyden 
suojeleminen. Ehdotuksen välittömänä tarkoituksena on lisätä biosidivalmisteiden vapaata 
liikkuvuutta yhteisössä, kuten johdanto-osan 4 kappaleessa todettiin. Kansanterveyden 
suojelua on pidettävä yhtenä ehdotuksen päämääränä, joka ei kuitenkaan ole tärkein eikä 
määräävin, kuten jäljempänä on osoitettu yksityiskohtaisemmin.

SEUT-sopimuksen 192 artiklan 1 kohdassa sallitaan toimenpiteiden toteuttaminen tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen, jotta yhteisön politiikkaa voidaan toteuttaa 191 artiklan 
mukaisesti muun muassa ympäristön laadun säilyttämisen, suojelemisen ja parantamisen sekä 
ihmisten terveyden suojelemiseksi. 192 artiklan 2 kohdassa sallitaan sellaisten toimenpiteiden 
toteuttaminen erityisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti, joka koskee muun muassa 
vesivarojen määrän hallintaa ja maankäyttöä. Huomautettakoon, että 192 artiklan 1 kohta on 
ehdotuksen kannalta olennaisin määräys, sillä ehdotus koskee etenkin ympäristön laadun 
säilyttämistä ja suojelemista sekä ihmisten terveyden suojelua, josta määrätään kyseisessä 
määräyksessä.

Kuten edellä on todettu, oikeuskäytännöstä käy selväksi, että silloin, kun yhteisön 
toimenpiteellä on useampi kuin yksi oikeusperusta olisi yleensä käytettävä oikeusperustaa, 
joka vastaa toimenpiteen pääasiallista tai määräävää tavoitetta, paitsi jos toimenpiteen 
tarkoituksia ei voida poikkeuksellisesti erottaa toisistaan eikä kumpikaan tarkoituksista ole 
toisarvoinen toiseen nähden ja jos vastaavat oikeusperustat ovat menettelyllisesti 
yhteensopivia.

On selvää, että ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 
ehdottamat oikeusperustat ovat menettelyllisesti yhteensopivia. ehdotettujen artiklojen osat, 
joissa edellytetään erityistä lainsäätämisjärjestystä, eivät vastaa ehdotuksen soveltamisalaa ja 
tarkoitusta. Sen sijaan kaikkien ehdotettujen oikeusperustojen tärkeimmissä osissa, jotka 
todellakin vastaavat ehdotuksen soveltamisalaa ja päämäärää, sovelletaan poikkeuksetta 
tavallista lainsäätämisjärjestystä. Tästä syystä on pohdittava, voidaanko ehdotuksen 
tarkoituksia pitää toisistaan erottamattomina ilman, että kumpikaan on toisarvoinen. Jos näin 
on, useamman oikeusperustan soveltaminen saattaa olla mahdollinen.

Edellä todettiin, että ehdotuksen määräävä tai pääasiallinen tarkoitus on sisämarkkinoiden 
tukeminen helpottamalla jäsenvaltioiden välistä biosidivalmisteiden kauppaa. Ympäristön
suojeleminen sekä ihmisten ja eläinten terveyden suojeleminen on sen sijaan toisarvoinen 
tavoite. Ehdotusta on hyödyllistä verrata samankaltaiseen hiljattain annettuun samaa alaa 
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koskevaan lainsäädäntöön esimerkiksi kemikaaleja koskevaan REACH-asetukseen (asetus 
(EY) N:o 1907/2006), joka ehdotuksen perustelujen mukaan on otettu huomioon ehdotusta 
laadittaessa. Niin ikään SEUT-sopimuksen 114 artiklaan perustuvassa REACH-asetuksessa 
todetaan, 1 artiklassa, että sen tarkoituksena on varmistaa korkeatasoinen ihmisten terveyden 
ja ympäristön suojelu sekä aineiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla. Tässä ehdotuksessa 
sitä vastoin myönnetään, että biosidivalmisteet voivat "aiheuttaa riskejä" ihmisille, eläimille ja 
ympäristölle, mutta sen selvästi ilmoitettuna tavoitteena on edelleen biosidivalmisteiden 
vapaan liikkumisen parantaminen sisämarkkinoilla. Mitä tulee ehdotuksen nimenomaisiin 
suojelun tasoa koskeviin viittauksiin, REACH-asetuksen 3 artiklaan on sisällytetty ennalta 
varautumisen periaate, jossa määritetään, että jos on perusteltuja epäilyjä siitä, että 
toimenpiteellä on mahdollisia vaarallisia vaikutuksia ympäristön, ihmisten, eläinten ja kasvien 
terveyteen eikä se vastaa EU:ssa noudatettavaa suojelun korkeaa tasoa, voidaan ryhtyä toimiin 
tilanteen korjaamiseksi siksi ajaksi, kun katsotaan, että riski on liian suuri yhteiskunnalle. 
Vaikka johdanto-osan 10 kappaleen mukaan vaarallisimpien aineiden käyttöä ei sallita 
"ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkean tason varmistamiseksi", ennalta 
varautumisen periaatetta ei mainita ehdotuksen johdanto- tai artiklaosassa.

Direktiivin soveltamisalan laajentaminen siten, että asetukseen sisällytetään biosidia tuottavat 
laitteet ja biosidia sisältävät materiaalit, jotka saattavat joutua kosketukseen elintarvikkeiden 
kanssa, sekä biosideillä käsitellyt esineet, kuten huonekalut, sekä vaarallisia syöpää 
aiheuttavia aineita sisältävien valmisteiden asteittainen poistaminen osoittaa, että ehdotuksella 
pyritään myös saavuttamaan mahdollisimman hyvä tasapaino Euroopan unionissa käytävään 
biosidivalmisteiden kauppaan liittyvien etujen ja riskien välille. Ehdotuksen johdanto-osan 
1 kappaleessa on todettu seuraavaa: 

"Biosidivalmisteita tarvitaan ihmisten tai eläinten terveydelle haitallisten eliöiden 
sekä luontaisia tai teollisia tuotteita pilaavien eliöiden torjuntaan. Biosidivalmisteet 
voivat kuitenkin sisäisten ominaisuuksiensa tai käyttötapojensa vuoksi aiheuttaa 
riskejä ihmiselle, eläimille ja ympäristölle."

Biosidivalmisteiden kaupan helpottamiseen liittyy etuja mutta myös riskejä, sillä kun 
kyseisten tuotteiden saatavuutta lisätään, mahdollisuus, että ne joutuvat kosketuksiin ihmisten, 
eläinten ja ympäristön kanssa kasvaa. Tämä etujen ja riskien välinen jännite on tiedossa, kuten 
kappaleen tekstistä ilmenee. Ehdotuksen johdanto-osassa toistuvasti esitetyt toteamukset siitä, 
että ehdotuksen tavoitteena on helpottaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja sisämarkkinoiden 
toimintaa, on osoitus siitä, että biosidivalmisteiden saatavuuden lisäämiseen liittyvien riskien 
katsotaan kuuluvan erottamattomana osana toimenpiteisiin, joita hyödynnetään ehdotuksen 
tavoitteen saavuttamiseen. Näin ollen suojeleminen on yksi ehdotuksen merkittävistä 
päämääristä mutta ei kuitenkaan sen määräävä eikä pääasiallinen tavoite. 

Tätä väitettä voidaan tukea myös muilla ehdotuksen sisältöön liittyvillä osatekijöillä. 
Johdanto-osan 10 kappaleessa vastustetaan selvästi niiden tehoaineiden sallimista, joihin 
liittyy eniten vaaroja, mikä osoittaa voimakasta sitoumusta ihmisten, eläinten ja kasvien 
terveyden suojeluun. Tätä tavoitetta heikentävät kuitenkin eräät varsin epäselvät poikkeukset, 
joita ovat muun muassa:
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i. tällaisten aineiden hyväksyminen tilanteissa, "jossa ihmisten altistuminen aineelle 
on merkityksetöntä tai aine on tarpeen kansanterveydellisistä syistä" (johdanto-
osan 11 kappale).

ii. Poissulkemisperiaatteita koskevassa 5 artiklassa sallitaan tehoaineet, jotka eivät 
ole ehdotuksen 16 artiklan 1 kohdan edellytysten mukaisia (mukaan lukien, että ei 
ole sellaista vaikutusta ihmisten, eläinten ja kasvien terveyteen, jota "ei voida 
hyväksyä"), jos osoitetaan, että niiden sisällyttämättä jättämisestä "aiheutuu 
suhteetonta haittaa verrattuna aineen käytöstä ihmisten terveydelle tai ympäristölle 
aiheutuviin riskeihin" (5 artikla 1 kohta c alakohta).

iii. tehoaineen hyväksymisen uusimista koskeva täydellinen ja perusteellinen arviointi 
hakemuksen perusteella olisi suoritettava ainoastaan, jos ensimmäisestä 
arvioinnista vastannut toimivaltainen viranomainen niin päättää. Tämä merkitsee 
sitä, että ensimmäisessä arvioinnissa suojelun taso on paljon korkeampi kuin 
uusintojen yhteydessä.

Ehdotuksen tärkeimpien osien tavoitteena on kuitenkin biosidivalmisteiden vapaan 
liikkuvuuden helpottaminen yhteisössä. Ehdotuksessa keskitytään seuraaviin toimenpiteisiin:

– tehoaineiden, erityisesti vähäriskisten aineiden, arviointia koskevien 
yksinkertaistettujen menetelmien poistaminen;

– biosidivalmisteita koskevien lupamenettelyjen yksinkertaistaminen, mukaan 
lukien keskitetyn hyväksymisjärjestelmän perustaminen, minkä osalta Euroopan 
kemikaalivirastolla on toimivalta suorittaa tekniset ja tieteelliset tehtävät sekä 
vastavuoroista tunnustamista koskevat yhdenmukaistamismenettelyt;

– rinnakkaisvalmisteiden kauppaa koskevien erityismääräysten laatiminen 
biosidivalmisteita koskevan rajatylittävän kaupan hallinnollisen taakan 
minimoimiseksi.

Kaikkien edellä mainittujen toimenpiteiden tavoitteena on hyväksymisprosessin 
hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistaminen ja yhdenmukaistaminen, millä helpotetaan 
biosidivalmisteiden rajatylittävää kauppaa. 

Toissijaisuutta käsittelevässä perustelujen 3.3 kohdassa EU:n ryhtymistä toimenpiteisiin tällä 
alalla perustellaan sillä, että biosidivalmisteiden kauppaa koskevia mahdollisia esteitä, jotka 
johtuvat suojelun erilaisesta tasosta eri jäsenvaltioissa, on yhdenmukaistettava. Suojelun 
tasojen luonnehtiminen mahdollisiksi "kaupan esteiksi", silloinkin kun suojelun taso toisessa 
jäsenvaltiossa saattaa olla korkeampi kuin direktiivissä tarkoitettu nykyinen taso, osoittaa, että 
ehdotuksen määräävä tarkoitus on kaupan helpottaminen.

Kun on todettu, että ehdotuksella on yksi määräävä tarkoitus ja että oikeuskäytäntöä 
noudattaen on asianmukaista käyttää yhtä oikeusperustaa useiden sijasta, on seuraavaksi 
määritettävä, mikä ehdotetusta kolmesta oikeusperustasta on tarkoituksenmukainen. Lähempi 
vertailu REACH-asetuksen kanssa osoittaa, että kyseinen toimenpide perustuu SEUT-
sopimuksen 114 artiklaan, mutta siinä pidetään selvästi tärkeämpänä ihmisten, eläinten ja 



AL\816629FI.doc 11/12 PE441.319v01-00

FI

kasvien terveyttä kuin tässä ehdotuksessa. REACH-asetuksen oikeusperustana ei ole käytetty 
sen enempää 192 artiklaa kuin 168 artiklaakaan, jotka erityisen leimallisesti koskevat 
ihmisten, eläinten ja kasvien suojelemista. Tämän vuoksi olisi johdonmukaista, että ehdotus, 
jossa suojelua korostetaan selvästi vähemmän ja jonka painopiste on tavaroiden vapaa 
liikkuvuus unionissa, nojautuisi oikeusperustansa puolesta 114 artiklaan.

168 artikla olisi kaikin puolin heikko perusta, sillä ehdotus ei täytä 168 artiklan 4 kohdan 
b alakohdan vaatimuksia, joiden mukaan kansanterveyden suojeleminen on sen "välitön 
tarkoitus".

192 artikla on kenties käyttökelpoisempi. 192 artiklan ja ehdotuksen välinen ristiriita on 
kuitenkin ilmeinen, sillä ehdotuksen tavoitteena on sisämarkkinoiden helpottaminen, kun taas 
192 artiklan selvästi tärkeimpänä päämääränä on suojelu. Lisäksi SEUT-sopimuksen 
191 artiklassa edellytetään, että unionin politiikkaa perustuu kyseisellä alalla ennalta 
varautumisen periaatteeseen. Ehdotuksessa tätä periaatetta ei mainita. 114 artiklassa säädetään 
riittävästä suojelusta, joka vastaa ehdotuksen suojelun tasoa. 114 artiklan 3 kohdan "suojelun 
korkea taso" vastaa johdanto-osan 10 kappaleen ja perustelujen " suojelun korkeaa tasoa".
"Ehdotuksella pyritään parantamaan olemassa olevia sääntelypuitteita heikentämättä 
ympäristön tai ihmisten ja eläinten terveyden suojelun korkeaa tasoa". Näin ollen 114 artikla 
on suojelun näkökulmasta tarkoituksenmukaisempi oikeusperusta.

Kun otetaan huomioon, että sisämarkkinat on ehdotuksen määräävä tarkoitus ja 
suojelunäkökohta liitännäinen tai toisarvoinen tarkoitus ja että nämä tarkoitukset eivät ole 
"toisistaan erottamattomia" ja merkittävyydeltään samanarvoisia, päällekkäisten 
oikeudellisten perustojen käyttäminen ei ole lainkaan hyväksyttävää tämän alan 
oikeuskäytännön näkökulmasta1. Yhteenvetona voidaan siis todeta, että 114 artikla on syytä 
säilyttää ehdotuksen ainoana oikeusperustana, sillä se vastaa parhaiten ehdotuksen määräävää 
tarkoitusta2.

V. Päätelmät ja suositus

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti näin ollen 17. maaliskuuta 2010 järjestetyssä 
kokouksessaan suositella teille yksimielisesti3 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 114 artiklan käyttämistä kyseisen asetusehdotuksen ainoana oikeusperustana.

                                               
1 Asia C-338/1 komissio v. neuvosto (2004).
2 Asia C-91/05 komissio v. neuvosto (2008).
3 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Luigi Berlinguer (puheenjohtajana), Raffaele 
Baldassarre (varapuheenjohtaja), Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), Sebastian Valentin Bodu 
(varapuheenjohtaja), Kurt Lechner (valmistelija), Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Eva 
Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström ja 
Tadeusz Zwiefka.
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