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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2001/18/EY 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa 
muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se alueellaan
(KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0375),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0178/2010),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 9. joulukuuta 2010 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 
lausunnon (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 114 artiklan […],

ottavat huomioon Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen ja 
erityisesti sen 192 artiklan,

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Or. fr

Perustelu

Koska jäsenvaltiot ottavat huomioon kasviston ja eläimistön suojeluun, maankäyttöön ja 
maankäytön suunnitteluun liittyviä näkökohtia ja koska niillä on yhä laaja toimivalta näillä 
aloilla, on perusteltua valita asetuksen oikeusperustaksi SEUT-sopimuksen 192 artikla.

Tarkistus 2

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 suorien ja välillisten 
sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä 
ilmenevien riskien arviointi, 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.

Or. fr

Perustelu

Koska on ensisijaisen tärkeää tehostaa direktiivin 2001/18/EY soveltamista, siinä on syytä 
käyttää samoja termejä kuin muuntogeenisten organismien ympäristöriskien arviointia 
koskevissa voimassa olevissa säännöksissä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Komission olisi varmistettava 
ensisijaisesti, että muuntogeenisten 
organismien riskinarviointiin liittyviä 
lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia, 
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joista säädetään direktiivissä 2001/18/EY 
ja erityisesti sen liitteessä II, sovelletaan 
asianmukaisesti, myös mainitusta 
arvioinnista vastaavissa erillisvirastoissa, 
kuten ympäristöasioiden neuvoston 
4. joulukuuta 2008 antamissa päätelmissä 
edellytetään. Kaikki neuvoston esittämät 
arviointimenettelyä ja arvioinnin 
laajuutta koskevat pyynnöt olisi 
toteutettava direktiivin 2001/18/EY 
täytäntöönpanon varmistamiseksi. 
Lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten 
soveltaminen on tarpeen, jotta voidaan 
varmistaa välttämätön luottamus 
riskinarviointiin ja arvioinnista vastaaviin 
elimiin. Erityisesti komission olisi 
varmistettava, että annetaan uudet 
suuntaviivat muuntogeenisten 
organismien riskinarvioinnista. 
Suuntaviivoja ei pidä rakentaa pääosin 
olennaisen vastaavuuden periaatteen tai 
vertailevan turvallisuusarvioinnin 
käsitteen varaan, ja niissä olisi 
määrättävä keinoista eritellä selvästi 
suorat ja välilliset pitkän aikavälin 
vaikutukset ja tieteellisesti 
vahvistamattomat seikat. Komission olisi 
myös varmistettava, että 
arviointimenettelyissä taataan 
jäsenvaltioiden, asiantuntevien 
tieteellisten elinten ja muiden 
asiaankuuluvien sidosryhmien täysi 
osallistuminen ja että torjunta-aineiden 
käytön muutoksia, jotka johtuvat 
muuntogeenisten kasvien torjunta-
ainekestävyydestä, arvioidaan ottaen 
huomioon kansalliset toimintalinjat, joilla 
pyritään vähentämään torjunta-aineiden 
käyttöä.

Or. fr

Perustelu

Ce nouveau considérant reprend les demandes principales du Conseil exprimées dans les 
conclusions du 4 décembre 2008, adoptées à l'unanimité. Elles concernent l'amélioration de 
la mise en œuvre de l'évaluation du risque telle que prévue par la Directive 2001/18/EC sur 
la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement. Afin de restaurer la confiance de 
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l'opinion publique dans les processus d'évaluation, il ne saurait être question de laisser croire 
qu'une plus grande flexibilité serait accordée aux Etats membres en échange d'un 
affaiblissement des exigences liées à l'évaluation du risque au niveau communautaire.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

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 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. Näin siksi, että 
viljelykäyttöön ottaminen liittyy läheisesti 
maankäyttöön ja eläimistön ja kasviston 
suojeluun, joilla aloilla jäsenvaltioilla on 
yhä laaja toimivalta. Mahdollisuutta 
hyväksyä toimenpiteitä 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 
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esiintymistä ei ole voitu teknisesti välttää.

Or. fr

Perustelu

Komissio perustelee toissijaisuuteen ja "rinnakkaiseloa" koskeviin suosituksiin vetoamista 
jäsenvaltioiden maatalouskäytäntöjen kirjavuudella. Vastaanottavat ekosysteemit ja 
ympäristöt ovat yhtä moninaisia. Lisäksi muuntogeenisten organismien viljely liittyy 
alueellisiin näkökohtiin, joissa jäsenvaltioilla on vielä laajaa toimivaltaa.

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 EU:ssa valittua ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun 
tasoa, eikä tämä tilanne saisi 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, jotka 
täydentävät tai eroavat perusteista, joita jo 
arvioidaan unionin yhdenmukaistettujen 
sääntöjen mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat 
ilmoittaa perusteeksi esimerkiksi muiden 
kuin 2001/18/EY C osassa säädetyssä 
riskinarvioinnissa jo arvioitujen 
ympäristövaikutusten huomioon 
ottamisen, ja perusteeksi voidaan näin 
ollen hyväksyä vastaanottajaympäristössä 
kansallisella, alueellisella tai paikallisella 
tasolla tuntuviin ympäristövaikutuksiin 
liittyvien tieteellisten tietojen ainakin 
osittainen huomioon ottaminen. Perusteet 
voivat myös johtua tekijöistä, jotka eivät 
liity suoranaisesti riskinarviointiin vaan 
riskinhallintaan tai muihin kansallisiin 
toimintalinjoihin. Jäsenvaltiot voivat 
vedota muun muassa myös rikkakasvien 
tai kohdeorganismien vastustuskyvyn 
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kehittymisen vaaraan taikka kasvin 
invaasiokykyyn. Lisäksi perusteeksi 
voidaan ilmoittaa sosioekonomisia 
näkökohtia, kuten direktiivin 2001/18/EY 
26 a artiklassa säädettyjen toimenpiteiden 
käytännön toteutuskelpoisuus ja 
kustannukset, jotta vältetään 
muuntogeenisten organismien tahaton 
esiintyminen muissa tuotteissa, alueen 
pirstoutuminen ja maatalouskäytäntöjen 
muuttuminen teollisuus- ja 
tekijänoikeussääntöjen vuoksi, taikka 
sosiaalipoliittisia tavoitteita, kuten 
maatalouskäytäntöjen moninaisuuden tai 
ominaisluonteen säilyttäminen.
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.

Or. fr

Perustelu

Yhden tai useamman ominaisuuksiltaan samankaltaisen muuntogeenisen organismin 
kansallisten, alueellisten tai paikallisten vaikutusten tarkastelussa tukeudutaan aina ainakin 
osittain tieteellisiin tietoihin, ja siinä sivutaan ympäristönäkökohtia, joita on saatettu jo 
tarkastella unionin tasolla. Ympäristöperusteiden huomioon ottaminen on johdonmukaista ja 
myös tarjoaa jäsenvaltioille vankimmat oikeudelliset takeet kansallisten toimenpiteiden 
hyväksymistä varten.

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 

(9) Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
tämän asetuksen tavoitteena ei ole 
yhdenmukaistaa jäsenvaltioissa viljelyyn 
sovellettavia edellytyksiä vaan taata 



PR\855067FI.doc 11/18 PE456.911v01-00

FI

jäsenvaltioille vapaus vedota terveys- ja 
ympäristöriskien tieteellisen arvioinnin 
lisäksi myös muihin perusteisiin GMO:ien 
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.

jäsenvaltioille vapaus vedota terveys- ja 
ympäristöriskien tieteelliseen arviointiin 
liittyviä perusteita täydentäviin tai niistä 
eroaviin perusteisiin GMO:ien 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.

Or. fr

Perustelu

Unionin tason riskinarvioinnissa ei voida tarkastella muuntogeenisen organismin vaikutuksia 
kaikkiin vastaanottaviin ekosysteemeihin tai ympäristöihin. Tiettyjä ympäristöön tai 
maatalouden ympäristöpolitiikkaan liittyviä näkökohtia ei myöskään tarkastella unionin 
arvioinnissa. Siksi jäsenvaltioiden on voitava vedota ympäristöperusteisiin ilman, että 
kyseiset perusteet välttämättä kyseenalaistavat unionin tasolla suoritetun arvioinnin, joka ei 
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voi olla tyhjentävä.

Tarkistus 7

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

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan direktiivi 2001/18/EY 
seuraavasti:
-1) Korvataan 26 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Jäsenvaltiot toteuttavat aiheelliset 
toimenpiteet estääkseen muuntogeenisten 
organismien tahattoman esiintymisen
muissa tuotteissa."

Or. fr

Perustelu

Muuntogeenisten organismien mahdollisen viljelyn ei pitäisi aiheuttaa lisäkustannuksia 
tavanomaisen tai luonnonmukaisen maatalouden harjoittajille. Siksi jäsenvaltiot on 
velvoitettava toteuttamaan toimia, joilla estetään muuntogeenisten organismien esiintyminen 
muissa tuotteissa ja jotka ovat 26 a artiklan sanamuodon vuoksi nykyään valinnaisia. 
Mahdolliseen leviämiseen rajojen yli on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

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

1) Lisätään artikla seuraavasti:

"26 b artikla "26 b artikla

Viljely Viljely
Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä, Jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä, 
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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

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

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) kyseiset toimenpiteet ovat perusteltuja 
seuraavista syistä:

i) niiden perusteet liittyvät 
muuntogeenisten organismien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuviin ympäristövaikutuksiin, joita ei 
vielä tarkasteltu tämän direktiivin C osan 
mukaisesti suoritetussa kielteisten 
ympäristövaikutusten arvioinnissa, tai
ii) muuntogeenisten organismien 
levittämisen mahdollisista kielteisistä 
vaikutuksista jäsenvaltion alueeseen tai 
biologiseen monimuotoisuuteen ei ole 
lainkaan tai riittävästi tietoja tai
iii) niille on muut perusteet, joita voivat 
olla muun muassa maatalouskäytäntöjen 
muuttuminen, maankäyttö, maankäytön 
suunnittelu, sosioekonomiset vaikutukset 
tai muut hyväksyttävät tekijät;

ja ja
b) ne ovat perussopimusten mukaisia. b) ne ovat perussopimusten mukaisia.

Direktiivistä 98/34/EY poiketen 
jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyväksyä 
perusteltuja toimenpiteitä tämän artiklan 
nojalla, on annettava ne tiedoksi muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä."

Direktiivistä 98/34/EY poiketen 
jäsenvaltioiden, jotka aikovat hyväksyä 
perusteltuja toimenpiteitä tämän artiklan 
nojalla, on annettava ne tiedoksi muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä."

Or. fr
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Perustelu

Unionin tasolla suoritettu arviointi ei voi olla tyhjentävä. Lisäksi sen, ettei muuntogeenisten 
organismien mahdollisista kielteisistä vaikutuksista jäsenvaltioiden vastaanottaviin 
ekosysteemeihin tai ympäristöihin ole lainkaan tai riittävästi tietoja, pitäisi riittää perusteeksi 
jäsenvaltion kieltää asianomaisen organismin tai organismien viljely. Jäsenvaltioiden olisi 
voitava vedota muihinkin tekijöihin, liittyivätpä ne ympäristövaikutuksiin tai eivät.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan […] päivänä 
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan 
kahdentenakymmenentenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. fr
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PERUSTELUT

1 – Tausta

Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 
12. maaliskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY 
ja muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 vahvistetaan erittäin tiukat 
lainsäädäntöpuitteet, joilla voitaisiin oikein sovellettuna varmistaa ihmishenkien ja ihmisten 
terveyden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajien etujen suojelun 
korkea taso ja samalla turvata sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Direktiivissä sallitaan 
luvan antaminen muuntogeenisen organismin saattamiseen markkinoille vain, jos on 
suoritettu erityinen ympäristöriskien arviointi liitteessä II kuvattuja periaatteita noudattaen ja 
käyttäen perusteena hakemuksen tekijän toimittamia tietoja, jotka määritetään liitteessä III. 
Liitteessä II, jossa vahvistetaan ympäristöriskien arvioinnin periaatteet, vaaditaan ottamaan 
huomioon suorat ja välilliset, välittömästi ja viipeellä ilmenevät vaikutukset sekä 
muuntogeenisen organismin levittämiseen ja markkinoille saattamiseen liittyvien 
kumuloituvien pitkän aikavälin vaikutusten analyysi. Mainituilla kumuloituvilla pitkän 
aikavälin vaikutuksilla tarkoitetaan luvan myöntämisestä johtuvia kumuloituvia vaikutuksia 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön, muun muassa kasvistoon ja eläimistöön, maan 
hedelmällisyyteen, orgaanisen aineksen hajoamiseen maassa, ruoka- ja ravintoketjuun, 
biologiseen monimuotoisuuteen, eläinten terveyteen ja antibioottiresistenssin aiheuttamiin 
ongelmiin.

Direktiivin liitteissä II ja III painotetaan tarvetta suorittaa tutkimuksia levittämisolosuhteista 
ja vastaanottavasta ympäristöstä, mikä edellyttää niiden vastaanottajaympäristöjen syvällistä 
tutkimista, joissa muuntogeenistä organismia on määrä viljellä, sekä tietoja muuntogeenisten 
organismien ja ympäristön vuorovaikutuksesta.

Liitteissä III–VII vaaditaan tietoja seurantaa, valvontaa ja jätteiden käsittelyä sekä 
hätätilanteita varten laadituista suunnitelmista, ja säännellään seurantamenetelmiä, 
levittämisen valvontaa, jätteiden käsittelyä ja etenkin suunnitelmia hätätilanteen varalle, 
joiden ansiosta voidaan ottaa käyttöön menetelmiä, joilla altistunut alue puhdistetaan tai 
eristetään ja ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojellaan ei-toivottujen vaikutusten ilmetessä.

Lisäksi direktiivin 2001/18/EY 19 artiklassa, jonka otsikkona on "Lupa", täsmennetään, että 
kun muuntogeeniselle organismille on annettu lupa markkinoille saattamista varten, sitä 
voidaan käyttää ilman muuta ilmoitusta, jos käyttöön liittyviä erityisehtoja ja ehdoissa 
määritettyjä ympäristöjä ja/tai maantieteellisiä alueita koskevia määräyksiä noudatetaan 
tarkoin.

2 – Komission ehdotuksen tavoitteet

Ehdotuksen antamisen aikaan eurooppalaiset suhtautuvat yhä vielä kielteisesti 
muuntogeenisten organismien levittämiseen ja niiden käyttöön maataloudessa. Asiasta 
viimeksi lokakuussa 2010 julkaistussa Eurobarometri-kyselyssä 61 % eurooppalaisista 
ilmoitti, että muuntogeeninen ravinto "vaivaa heitä" ja yhtä suuri osuus (61 %) oli eri mieltä 
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toteamuksesta, että muuntogeenisen ravinnon kehittämiseen pitäisi kannustaa. Vain 21 % oli 
samaa mieltä väitteestä, että GMO-ravinto on turvallista tuleville sukupolville (58 % oli eri 
mieltä). Alle neljännes eurooppalaisista (23 %) oli samaa mieltä väitteestä, että GMO-ravinto 
ei ole haitallista ympäristölle, yli 53 % oli väitteestä eri mieltä ja neljännes "ei osannut sanoa". 
Missään maassa vastaajien enemmistö ei ollut samaa mieltä väitteestä, että muuntogeenisten 
organismien viljely on hyväksi maan taloudelle.

Eurooppalaisten epäluottamus maatalouden muuntogeenisiä organismeja kohtaan liittyy 
ennen kaikkea direktiivin 2001/18/EY leväperäiseen soveltamiseen. Luvanhakijat eivät 
tosiasiassa suorita säädettyjä tutkimuksia, olipa kyse pitkän aikavälin vaikutusten 
tutkimisesta, vastaanottajaympäristöistä ennalta laadittavista selvityksistä tai 
sosioekonomisten vaikutusten huomioon ottamisesta.

Direktiivissä asetettuja riskinarviointivaatimuksia ei täytetä, ja sen täytäntöönpanon puutteet 
ovat useissa jäsenvaltioissa ruokkineet vastarintaa muuntogeenisten organismien viljelylle 
niiden alueella. On syytä muistaa, että siirtogeenisten kasvien viljelykäyttöön ottaminen ja 
levittäminen alueella on eri asia kuin luvan myöntäminen markkinoille saattamista ja 
kulutusta varten taikka hyödykkeiden ja tuotteiden vapaa liikkuvuus, joita ei käsitellä tässä 
tekstissä.

Neuvosto pyysi yksimielisesti 4. joulukuuta 2008 hyväksymissään päätelmissä tehostamaan 
ympäristöarviointia ja tarkkailujärjestelyjä. Se totesi, että komission Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle osoittama toimeksianto sisältää muuntogeenisten 
organismien pitkän aikavälin ympäristövaikutusten yksityiskohtaisen arvioinnin sekä 
yksityiskohtaisen riskinarvioinnin laajentamisen.

Lainsäädäntöä mukaillen neuvosto pyysi erityisesti ottamaan huomioon muuntogeenisten 
kasvien mahdolliset vaikutukset vastaanottaviin ympäristöihin, kartoittamaan ne EU:n 
maantieteelliset alueet, joille voitaisiin levittää muuntogeenisiä kasveja, ja valitsemaan 
asianmukaiset tekniikat mahdollisten pitkän aikavälin vaikutusten arvioimiseksi, kokeelliset ja 
teoreettiset menetelmät mukaan lukien. Neuvosto vaati määrittelemään tiukemmin
muuntogeenisten kasvien arviointikriteerit ja -vaatimukset ja varmistamaan direktiivin 
91/414/ETY soveltamisalaan kuuluvia tehoaineita tuottavien muuntogeenisten kasvien riskien 
arvioinnin ja vastaavien kasvinsuojeluaineiden riskinarviointien välisen johdonmukaisuuden.

Neuvosto piti myös välttämättömänä, että luvanhaltijat suorittavat ja julkistavat säännöllisen 
ja perusteellinen tarkkailun direktiivissä ennakoitujen mahdollisten haitallisten vaikutusten 
havaitsemiseksi. Tarkkailutoimintoja oli kehitettävä ja tarkkailun tulokset toimitettava 
komissiolle ja suuren yleisön saataville. Tähän päivään mennessä ei kuitenkaan ole toteutettu 
yhtäkään vakavasti otettavaa tarkkailututkimusta eikä käytössä ole valvontajärjestelmiä.

Neuvosto pyysi myös antamaan kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta, johon kuuluu 
muun muassa muuntogeenisten organismien tarkoituksellisen levittämisen ja markkinoille 
saattamisen sosioekonomisten vaikutusten arvioiminen, jotta asiasta voidaan esittää kertomus 
kesäkuuhun 2010 mennessä.

Lopuksi neuvosto toivoi, että elintarviketurvallisuusviranomaisen toimintaa parannetaan. 
Tuolloin täsmennettiin, että jäsenvaltiot saattoivat lisätä mahdollisuuksiaan esittää 
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näkemyksensä hakemuksen esittäjän toimittamista lisätiedoista, että oli muodostettava laaja 
tieteellisten elinten verkosto, että oli välttämätöntä havaita mahdolliset eroavuudet 
tieteellisten lausuntojen välillä ja keskustella niistä, että riskejä oli ehdottomasti tutkittava 
systemaattisesti ja riippumattomasti ja että kaikkien relevanttien asiakirjojen oli oltava 
riippumattomien tutkijoiden käytettävissä. Riippumattomia tutkimuksia on kuitenkin 
suoritettu vain vähän. Lisäksi koska on paljastunut ilmeisiä eturistiriitoja, vaikuttaisi 
ajankohtaiselta uudistaa elintarviketurvallisuusviranomaisen arviointimenettelyjä, mitä ei 
vielä ole tehty.

Niinpä tiettyjen jäsenvaltioiden vastahakoisuus vaikuttaa täysin oikeutetulta, kun direktiivin 
2001/18/EY ja siten myös asetuksen 1829/2003 tosiasiallinen soveltaminen kerran on näin 
epäjohdonmukaista ja puutteellista.

Sen vuoksi olisi ennen kaikkea alettava oikeasti soveltaa nykyisiä riskinarviointisäännöksiä.

3 – Ehdotukseen liittyvät oikeudelliset näkökohdat

Tätä taustaa vasten komission asetusehdotus on tavoitteeltaan suotava; sillä pyritään antamaan 
jäsenvaltioille toimivalta päättää alueensa käytöstä muuntogeenisten organismien viljelyyn. 
Ehdotuksen rinnalla on laadittava terveys- ja ympäristöriskien arviointia varten uudet 
suuntaviivat, joiden on ehdottomasti vihdoinkin mahdollistettava direktiivissä 2001/18/EY ja 
sen liitteessä II vahvistettujen sääntöjen tosiasiallinen soveltaminen. Ehdotusta on 
tarkasteltava myös direktiivin 19 artiklan 1 kohdan valossa: siinä säädetään käyttöön liittyvien 
erityisehtojen määrittämisestä, joiden suhteen jäsenvaltioiden olisi oltava vaativampia.

Asetusehdotuksen uudelleen muotoilussa ei voida rajoittua jäsenvaltioiden mahdollisesti 
esittämien perusteiden käänteiseen määrittelyyn. Neuvoston ja Euroopan parlamentin 
oikeudelliset yksiköt suhtautuivat molemmat lausunnoissaan suurin varauksin sellaisten 
kansallisten toimenpiteiden laillisuuteen, jotka jäsenvaltiot hyväksyisivät vedoten perusteisiin, 
joilla ei ole mitään tekemistä ympäristönäkökohtien kanssa, kuten julkinen moraali, yleinen 
järjestys tai etiikka. Olisi myös aika tunnustaa, että unionin tasolla suoritettu ympäristöriskien 
arviointi ei voi olla tyhjentävä, koska Euroopassa on niin monenlaisia ekosysteemejä ja koska 
mahdollisia erilaisia suoria tai välillisiä vaikutuksia on niin paljon.

Jottei vietäisi pohjaa sisämarkkinoilta ja unionin arvioinneilta – sikäli kuin välttämättömillä 
uudistuksilla voidaan palauttaa elintarviketurvallisuusviranomaisen muuntogeenisiä 
organismeja käsittelevän tiedelautakunnan uskottavuus – jäsenvaltioiden esittämät perusteet 
voivat jatkossakin olla vain elintarviketurvallisuusviranomaisen arvioimia perusteita 
täydentäviä. Jäsenvaltioiden on kuitenkin voitava vedota ympäristöön tai maatalouden 
ympäristöpolitiikkaan liittyviin perusteisiin, etenkin paikallisiin ja/tai alueellisiin, joita ei ole 
tarkasteltu unionin arvioinnissa. Jäsenvaltioiden ilmoittamat perusteet pohjautuvat välttämättä 
ainakin osittain tieteelliseen tietoon, olipa kyse ympäristövaikutuksista tai ei.

Komission ehdotuksen perusteluissa esitetty erottelu yhtäältä unionin tasolla suoritettavaan 
"tieteelliseen" arviointiin ja toisaalta perusteisiin, joilla ei ole mitään tekemistä 
ympäristövaikutuksista käytävän tieteellisen keskustelun kanssa, on liian yksioikoinen eikä 
siinä oteta huomioon riskinarvioinnin hienosyistä niveltämistä riskinhallintaan. Erottelussa 
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sivuutetaan myös se fakta, että jos tieteellisesti vahvistamattomia seikkoja ei huomioida, 
vaikka siihen säädöksissä velvoitetaan, asianmukaisten riskinhallintapäätösten tekeminen 
saattaa vaarantua tai saatetaan jopa soveltaa ennalta varautumisen periaatetta. Kaikissa 
arvioinneissa – vaikka arvioitaisiin torjunta-aineen käytön vaikutuksia sille vastustuskykyisen 
muuntogeenisen kasvin yhteydessä, muuntogeenisten organismien käytöstä johtuvan 
maatalouskäytäntöjen muuttumisen vaikutuksia tai Bt-toksiiniresistenssin kehittymistä tietyn 
alueen tuhohyönteisissä – on tarkasteltava ympäristövaikutuksiin liittyviä tieteellisiä tietoja tai 
niiden riittävyyttä.

Tavanomaisen tai luonnonmukaisen maatalouden altistumisesta muuntogeenisille 
organismeille, jota myös "rinnakkaiseloksi" kutsutaan, komissio ei ole suostunut esittämään 
unionin lainsäädäntöä vedoten maatalouskäytäntöjen, ilmastojen ja maantieteen kirjavuuteen 
jäsenvaltioissa ja niiden kesken. Sama moninaisuus vallitsee vastaanottavien ekosysteemien ja 
ympäristöjen suhteen, mikä oikeuttaa soveltamaan muuntogeenisten organismien viljelyyn 
toissijaisuusperiaatetta samaa logiikkaa noudattaen.

Lopuksi, jotta voitaisiin korjata nykyinen asiantila, jossa tutkimuksia ei suoriteta 
lainsäädännön vaatimuksista huolimatta, on lisättävä jäsenvaltioiden valtuuksia, jollei 
saatavilla ole relevantteja tietoja vaikutuksista kansallisen, alue- ja/tai paikallistason alueisiin. 
Jäsenvaltioiden oikeuksia määrätä oman alueensa käytöstä on kunnioitettava; asia kuuluu 
toissijaisuusperiaatteen piiriin eikä mitenkään kyseenalaista sisämarkkinasääntöjä tai 
hyödykkeiden ja tuotteiden vapaata liikkuvuutta unionin alueella.

Terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso, jota edellytetään direktiivin 2001/18/EY ohella 
muussakin unionin oikeudessa, voidaan saavuttaa vain, jos jäsenvaltiot voivat tosiasiassa ja 
alueensa ominaispiirteet, maatalousmenetelmät ja alueidenkäytön suunnittelun linjaukset 
huomioon ottaen hyödyntää kaikkia tarvittavia tutkimuksia, joita on laadittu vastaanottavasta 
ympäristöstä ja seurantasuunnitelmien ehdoista.

Jäsenvaltioiden toteuttamien toimien olisi liityttävä tiettyyn muuntogeeniseen organismiin tai 
tapauksen mukaan ominaisuuksiltaan samankaltaisten muuntogeenisten organismien 
ryhmään, ei suinkaan kaikkiin muuntogeenisiin organismeihin. Toimenpiteet on perusteltava. 
Muuntogeenisten organismien mahdollisen viljelyn ei myöskään pitäisi aiheuttaa 
lisäkustannuksia tavanomaisen tai luonnonmukaisen maatalouden harjoittajille. Siksi 
jäsenvaltiot on velvoitettava toteuttamaan toimia, joilla estetään muuntogeenisten organismien 
esiintyminen muissa tuotteissa. Mahdolliseen leviämiseen rajojen yli on kiinnitettävä erityistä 
huomiota.


