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Asia: Oikeusperusta – ehdotus 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 lopullinen)

Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 10. maaliskuuta 2011 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperustan pätevyydestä.

Tausta

Geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 
12. maaliskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/18/EY1 ja muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22. syyskuuta 2003 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1829/20032 vahvistetaan 
yhdenmukainen järjestelmä niiden ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi, jotka liittyvät 
muuntogeenisten organismien (GMO) hyväksymiseen, ja säädetään GMO:ien myöhempää 
markkinoille saattamista koskevista yksityiskohtaisista menettelysäännöistä. Direktiiviin 
                                               
1 EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.
2 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1.
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2001/18/EY sisältyy myös säännöksiä muuntogeenisten organismien tarkoituksellisesta 
levittämisestä1 muihin kuin markkinoille saattamisen2 tarkoituksiin (esim. viljelyyn). 
Lupamenettely on pohjimmiltaan seuraava: hakija esittää lupahakemuksen sekä arvion 
ympäristö- ja terveysriskeistä jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toimivaltainen 
viranomainen antaa arviointikertomuksen riskienarvioinnista. Muut jäsenvaltiot voivat esittää 
vastalauseita, jolloin komissio puuttuu menettelyyn. Jos vastalauseita ei esitetä, GMO 
hyväksytään kansallisella tasolla, vaikka tavallisesti, kun vastalauseita ja eroavia arviointeja 
esitetään, komissio myöntää luvan GMO:lle. Direktiivin 22 artiklassa säädetään vapaasta 
liikkuvuudesta ja kielletään jäsenvaltioita rajoittamasta sellaisten GMO:ien saattamista 
markkinoille, joille on myönnetty lupa direktiivin nojalla. Direktiivin 23 artiklan nojalla 
jäsenvaltiot voivat rajoittaa terveys- tai ympäristösyistä GMO:ien käyttöä ja/tai myyntiä tai 
kieltää sen käytön ja/tai myynnin ainoastaan siinä tapauksessa, että luvan myöntämisen 
jälkeen on saatu terveys- ja ympäristöriskiä koskevia uusia tietoja. Asetus N:o 1829/2003 
sisältää samanlaisia säännöksiä GMO:ien käyttöä elintarvikkeissa ja rehuissa, GMO:ja 
sisältäviä tai niistä koostuvia elintarvikkeita ja rehuja ja GMO:ista valmistettuja tai tällaisista 
organismeista valmistettuja ainesosia sisältäviä elintarvikkeita ja rehuja koskevan luvan 
myöntämisestä. Tässä suhteessa asetus on erityissäädös (lex specialis), kun on kyse luvan 
myöntämisestä elintarvikkeisiin ja rehuihin liittyville GMO:ille. 

Olisi lisäksi pantava merkille, että direktiivillä ja asetuksella vahvistetaan GMO:ien 
hyväksymistä koskeva oikeudellinen kehys, jota sovelletaan kaikilta osin koko EU:n alueella 
sellaisiin GMO:ihin, joita käytetään viljelytarkoituksiin siemeninä tai muuna kasvien 
lisäysaineistona. Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille olisi suoritettava edellä mainitun 
lainsäädännön nojalla yksilöllinen riskinarviointi, ennen kuin ne hyväksytään saatettavaksi 
unionin markkinoille. 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.

Komissio ehdotti 13. heinäkuuta 2010 direktiivin 2001/18/EY muuttamista siten, että 
jäsenvaltiot voisivat hyväksyä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kaikkien tai yksittäisten 
GMO:ien viljelyä tai kielletään se koko niiden alueella tai sen osalla. Samana päivänä 
komissio julkaisi tiedonannon jäsenvaltioiden vapaudesta päättää muuntogeenisten kasvien 

                                               
1"Tarkoituksellinen levittäminen" määritellään direktiivin 2 artiklan 3 kohdassa seuraavasti: "[Tässä direktiivissä 
tarkoitetaan:] "tarkoituksellisella levittämisellä" GMO:n tai GMO:en yhdistelmän tarkoituksellista saattamista 
ympäristöön siten, että ei toteuteta erityisiä eristämistoimenpiteitä GMO:en väestön keskuuteen tai ympäristöön 
pääsyn rajoittamiseksi tai väestön ja ympäristön turvallisuuden korkean tason turvaamiseksi".
2 ["Tässä direktiivissä tarkoitetaan:] "markkinoille saattamisella" tuotteen saattamista kolmansien osapuolten 
saataville joko maksua vastaan tai vastikkeetta;
Seuraavia toimenpiteitä ei pidetä markkinoille saattamisena:
– geneettisesti muunnettujen mikro-organismien pitäminen tarjolla geneettisesti muunnettujen mikro-
organismien käytöstä suljetuissa oloissa 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun direktiivin 90/219/ETY nojalla 
säänneltyihin toimiin mukaan lukien kantakokoelmat;
– muiden GMO:en kuin ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen mikro-organismien käytettäväksi 
saattaminen ainoastaan sellaisia toimia varten, joissa käytetään asianmukaisia tiukkoja eristämistoimenpiteitä 
näiden GMO:en väestön keskuuteen tai ympäristöön pääsyn rajoittamiseksi sekä väestön ja ympäristön 
turvallisuuden korkean tason turvaamiseksi. Toimenpiteiden olisi perustuttava samoihin eristämisperiaatteisiin, 
joista säädetään direktiivissä 90/219/ETY;
– GMO:en pitäminen tarjolla tarkoitukselliseen levittämiseen noudattaen tämän direktiivin B osassa säädettyjä 
vaatimuksia."
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viljelystä1, jossa se selosti syitä, joiden vuoksi se antoi ehdotuksen joustavamman 
toimintamallin käyttöönottamiseksi muuntogeenisten organismien viljelyä koskevan olemassa 
olevan lainsäädännön nojalla. 

Neuvostossa Coreperin perustama väliaikainen työryhmä käsitteli ehdotusta ja nosti esiin 
joukon kysymyksiä ja huolenaiheita, mukaan lukien valittu oikeusperusta. Vastauksena 
neuvoston oikeudellinen yksikkö antoi lausunnon2, jossa todettiin, että nykyisessä 
muodossaan ehdotuksen pätevä oikeusperusta ei ole SEUT 114 artikla. Komissio oli jyrkästi 
eri mieltä tästä johtopäätöksestä3. 

Parlamentin oikeudellinen yksikkö tarkasteli kysymystä pyynnöstänne ja sen 17. marraskuuta 
2010 antamassa lausunnossa todettiin, että oikeudellinen yksikkö ei ole löytänyt mitään 
perusteita, joiden mukaisesti SEUT 114 artiklan valinta ehdotuksen oikeusperustaksi 
voitaisiin asettaa kyseenalaiseksi.

Esittelijä Corinne Lepage ehdottaa, että oikeusperusta muutetaan ja korvataan SEUT 
114 artikla SEUT 192 artiklalla (tarkistus 1)4. Esittelijä esittää myös muita tarkistuksia, jotka 
muuttaisivat oletettavasti komission ehdotusta siten, että SEUT 192 artiklan käyttö olisi 
perusteltua.

I. Kyseessä oleva oikeusperusta 

Komission ehdotus perustuu SEUT 114 artiklaan, joka kuuluu seuraavasti:

"114 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 95 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 
kaikentieteelliseen tietoon perustuvan uuden kehityksen. Myös Euroopan parlamentti ja 
neuvosto pyrkivät kumpikin toimivaltansa rajoissa tähän tavoitteeseen.

                                               
1 KOM(2010)0380.
2 Periaatteessa "epäyhdenmukaistamiseen" perustuvista syistä, katso neuvoston asiakirja 15696/10.
3 GMO:ien viljelyä koskevista oikeudellisista kysymyksistä 19. marraskuuta 2010 laadittu komission yksiköiden 
valmisteluasiakirja (SEC(2010)1454 lopullinen). 
4 PR\855067FI.doc.
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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 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."

Esittelijä esittää, että oikeusperusta muutetaan SEUT 192 artiklaksi, joka kuuluu seuraavasti:

"192 artikla
(aiempi EY-sopimuksen 175 artikla)
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1. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan unionin toimista 191
artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi*.

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.

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."

II. Komission valinta oikeusperustaksi

Komission valinta on SEUT 114 artikla. Ehdotuksessa muutetaan direktiiviä 2001/18/EY, 
joka on annettu EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan perusteella (nyt SEUT 114 artikla), 

                                               
* Nämä tavoitteet ovat: "(–) 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". 
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lisäämällä siihen uusi 26 b artikla, joka tarjoaisi jäsenvaltioille oikeusperustan, jonka 
mukaisesti ne voisivat hyväksyä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kaikkien tai tiettyjen 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti hyväksyttyjen GMO:ien 
viljelyä tai kielletään se koko niiden alueella tai sen osalla tietyin edellytyksin. 

"26 b artikla
Viljely
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
a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut perusteet kuin ne, jotka liittyvät GMO:ien 

tarkoituksellisesta levittämisestä tai markkinoille saattamisesta mahdollisesti 
aiheutuvien kielteisten terveys- ja ympäristövaikutusten arviointiin;

ja,
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."

Ehdotuksen johdanto-osan 5 kappaleessa todetaan seuraavaa: "Kokemus on osoittanut, että 
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." Ehdotuksen johdanto-osan 6 kappaleessa täsmennetään 
seuraavaa: "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." Johdanto-osan 7 kappaleessa todetaan myös seuraavaa: 
"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 
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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." Johdanto-
osan 9 kappale kuuluu seuraavasti: "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 viljelyn kieltämiseksi alueellaan. (...)"
Ehdotuksen 26 b artiklaa sovellettaisiin sekä direktiivin 2001/18/EY että asetuksen 
N:o 1829/2003 nojalla hyväksyttyihin GMO:ihin. 

III. Tuomioistuimen lähestymistapa: ehdotettujen toimien tavoite ja sisältö

Tuomioistuimen oikeuskäytännöstä nousee esiin tiettyjä periaatteita. Kun otetaan huomioon, että 
oikeusperustalla on seurauksia aineellisoikeudelliseen toimivaltaan ja menettelyyn, 
asianmukaisen oikeusperustan valinnalla on perustuslaillinen merkitys1. 

Säädöksen oikeusperustan valinta ei riipu siitä, että asianomainen toimielin on vakuuttunut tietyn 
tavoitteen saavuttamisesta, vaan sen on "perustuttava tuomioistuimen tutkittavissa oleviin 
objektiivisiin seikkoihin"2, kuten toimenpiteen tavoitteeseen ja sisältöön3. 

IV. Analyysi

SEUT 114 artikla: alkuperäinen oikeusperusta

SEUT 114 artikla valtuuttaa tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen "sisämarkkinoiden 
toteuttamista ja toimintaa koskevat [unionin] toimenpiteet". Tätä artiklaa olisi käsiteltävä 
SEUT 26 artiklan yhteydessä, jossa tavaroiden vapaa liikkuvuus vahvistetaan 
sisämarkkinoiden toteuttamisen perusperiaatteeksi. Lisäksi olisi kiinnitettävä huomiota 
114 artiklan 3 kohtaan, jossa vahvistetaan korkean tason suojelu toimenpiteissä, jotka 
koskevat terveyttä, turvallisuutta, ympäristönsuojelua tai kuluttajansuojaa. Jäsenvaltiot voivat 
4–9 kohdan mukaisesti toteuttaa kansallisia toimenpiteitä, joilla asetetaan tuontia, vientiä tai 
kauttakuljetusta koskevia perusteltuja kieltoja tai rajoituksia SEUT 36 artiklan mukaisesti sen 
jälkeen kun yhdenmukaistamistoimenpide on hyväksytty. Tämän vuoksi 4–9 kohdassa 
artiklan yleistä tavoitetta, joka on sisämarkkinoiden vakiinnuttamisen ja toiminnan 
edistäminen, rajataan merkittävästi.

Toimenpiteen tavoitteena ja sisältönä on taata jäsenvaltioille vapaus vedota muihin syihin 
kuin terveys- ja ympäristöriskien tieteelliseen arviointiin rajoittaakseen GMO:ien viljelyä 
alueellaan tai kieltääkseen sen. Tätä varten uuden 26 b artiklan perusteella jäsenvaltiot voivat 
hyväksyä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan tiettyjen sellaisten direktiivin 2001/18/EY 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 
                                               
1 Lausunto 2/00 Cartagenan pöytäkirja [2001] Kok. I-9713, 5 kohta; asia C-370/07 komissio v. neuvosto [2009] 
Kok. I-8917, 46–49 kohta; lausunto 1/08, Palvelukaupan yleissopimus [2009] Kok. I-11129, 110 kohta.
2 Asia 45/86 komissio v. neuvosto [1987] Kok. 1493, 11 kohta.
3 Asia C-300/89 komissio v. neuvosto [1991] Kok. I-2867, 10 kohta.
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lainsäädännön mukaisesti markkinoille saatetuista muuntogeenisistä lajikkeista, tai kielletään 
se, seuraavin edellytyksin: "a) kyseisiin toimenpiteisiin on muut perusteet kuin ne, jotka 
liittyvät GMO:ien tarkoituksellisesta levittämisestä tai markkinoille saattamisesta 
mahdollisesti aiheutuvien kielteisten terveys- ja ympäristövaikutusten arviointiin; ja b) ne 
ovat perussopimusten mukaisia." Ehdotuksella pyritään näin ollen selventämään olemassa 
olevaa oikeudellista kehystä, koska siinä nimenomaisesti annetaan jäsenvaltioille 
liikkumavaraa, jotta ne voivat kieltää GMO:ien viljelyn tai rajoittaa sitä kaikissa sellaisissa 
tapauksissa, joita ei ole yhdenmukaistettu eli jotka eivät liity haitallisten terveys- ja 
ympäristövaikutusten arviointiin. Näyttää siltä, että ehdotuksessa ei itse asiassa pyritä 
mihinkään muuhun tavoitteeseen kuin tuomaan tiettyä joustavuutta olemassa olevaan 
keskitettyyn GMO:ien hyväksymisjärjestelmään. Tästä syystä komission valitsema 
oikeusperusta on asianmukainen. 

Tähän johtopäätökseen ei vaikuta se, että komission ehdotuksen tuoma lisäarvo vaikuttaa 
kyseenalaiselta, koska 26 b artiklan käytännön vaikutuksia voidaan pitää ainoastaan 
rajallisina. Tässä yhteydessä viittaus perussopimuksiin artiklan b alakohdassa on kiintoisa. Jos 
jätetään huomiotta itsestäänselvyys siitä, että unionin tai jäsenvaltioiden hyväksymien 
toimenpiteiden on oltava perussopimusten mukaisia, säännös näyttää viittaavan epäsuorasti 
SEUT 114 artiklan 4–9 kohtaan ja SEUT 36 artiklaan. Parlamentin oikeudellinen yksikkö on 
lausunnossaan (13–23 kohta) tehnyt yksityiskohtaisen analyysin GMO:ien viljelyn 
rajoittamista tai kieltämistä koskevista perusteista. Riittää kun todetaan, että jäsenvaltioiden 
mahdollisuudet toteuttaa rajoittavia toimenpiteitä "muilla perusteilla" ovat tässä tapauksessa 
rajalliset. 

Vaikka tässä ei näytä olevan kyse varsinaisesta unionin toimivallasta luopumisesta, SEUT 
114 artikla voisi edelleen olla asianmukainen oikeusperusta myös siinä tapauksessa, että 
ehdotusta pidettäisiin "epäyhdenmukaistamistoimenpiteenä"1. Erityisesti perustelua, että 
"epäyhdenmukaistaminen" sallitaan SEUT 114 artiklan perusteella ainoastaan, jos tällaiseen 
"epäyhdenmukaistamiseen" tähtäävän tarkistuksen tarkoituksena on parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa, on vaikea hyväksyä. SEUT 114 artikla antaa unionin 
lainsäätäjälle toimivallan säätää yhdenmukaistamistoimenpiteistä sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja näin ollen mukauttaa toimenpiteitä, jotka on jo 
toteutettu, muuttuviin olosuhteisiin, joko lisäämällä tai vähentämällä jo saavutettua 
yhdenmukaistamista tai jopa kumoamalla yhdenmukaistamistoimenpiteen. SEUT 114 artiklaa 
on tarkasteltava SEUT 2 artiklan 2 kohdan valossa, jossa todetaan selvästi seuraavaa: "Kun 
perussopimuksissa annetaan unionille jäsenvaltioiden kanssa jaettu toimivalta tietyllä alalla, 
unioni ja jäsenvaltiot voivat toimia lainsäätäjänä ja antaa oikeudellisesti velvoittavia 
säädöksiä kyseisellä alalla. Jäsenvaltiot käyttävät toimivaltaansa siltä osin kuin unioni ei ole 
käyttänyt omaansa. Jäsenvaltiot käyttävät jälleen toimivaltaansa siltä osin kuin unioni on 
päättänyt lakata käyttämästä omaansa." Julkisasiamies Poiares Maduro totesi lausunnossaan 
Vodafone-asiassa, että 95 artikla voi tarjota perustan sääntelyn lisäämiselle sääntelyn 
purkamista koskevien toimenpiteiden ohella"2, ja tuomioistuin katsoi samassa asiassa, että jos 
EY:n perustamissopimukseen perustuva säädös on jo poistanut kaupan esteitä alueella, jota 
se yhdenmukaistaa, yhteisön lainsäätäjä ei voi kieltää mahdollisuutta mukauttaa tätä 

                                               
1 Neuvoston oikeudellinen yksikkö totesi näin lausunnossaan kyseenalaistaessaan SEUT 114 artiklan pätevänä 
oikeusperustana. Katso parlamentin oikeudellisen yksikön erilainen näkemys sen lausunnon 12 kohdassa.
2 Lausunto asiassa C-58/08 Vodafone ja muut [2010], ei vielä julkaistu, 9 kohta.
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säädöstä mahdollisiin olosuhteiden muutoksiin tai tiedon lisääntymiseen, kun otetaan 
huomioon sen tehtävä perustamissopimuksessa tunnustettujen yleisten etujen turvaajana1.

SEUT 192 artikla oikeusperustana

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan esittelijä 
ehdottaa, että SEUT 192 artikla olisi asianmukainen oikeusperusta seuraavasta syystä: "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."

SEUT 192 artiklan 1 kohta antaa mahdollisuuden päättää tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen unionin toimista 191 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden – muun muassa 
ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen – toteuttamiseksi. SEUT 192 
artiklan 2 kohta antaa mahdollisuuden toteuttaa erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä 
toimenpiteitä, jotka koskevat muun muassa vesivarojen määrän hallintaa ja maankäyttöä. 
Tarkistuksessa ei täsmennetä, mitä 192 artiklan kohtaa olisi pidettävä asianmukaisena.

Ehdotuksen huomioon ottaen näyttäisi siltä, että 192 artiklan 2 kohtaa voidaan pitää 
tarkoituksenmukaisempana: 1. "Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa 
kuultuaan unionin toimista 191 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi." Kuten 
edellä huomautettiin, ehdotuksen tavoitteena on taata jäsenvaltioille vapaus vedota muihin 
syihin kuin terveys- ja ympäristöriskien tieteelliseen arviointiin rajoittaakseen GMO:ien 
viljelyä alueellaan tai kieltääkseen sen. Siksi on selvää, että ehdotuksella ei pyritä 
saavuttamaan mitään SEUT 191 artiklassa tarkoitettuja tavoitteita. Ehdotuksen tarkoituksena 
on sen sijaan antaa jäsenvaltioille mahdollisuus esittää muita syitä kuin ympäristön tai 
ihmisten terveyden suojeluun liittyviä huolenaiheita, jotta ne voivat rajoittaa GMO:ien 
viljelyä tai kieltää sen alueellaan. Kun katsotaan komission alkuperäistä ehdotusta, on 
todettava, että se ei oikeuta käyttämään SEUT 192 artiklaa oikeusperustana.

                                               
1 Asia C-58/08 Vodafone ja muut [2010], ei vielä julkaistu, 34 kohta.
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Esittelijä on kuitenkin esittänyt joukon tarkistuksia, joiden hyväksymiseksi oikeusperustan 
muuttaminen näyttäisi tarpeelliselta. Analysoimatta mietintöluonnosta yksityiskohtaisesti olisi 
kiinnitettävä huomiota erityisesti tarkistukseen 8, joka kuuluu seuraavasti:

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, 
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 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 
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biologiseen monimuotoisuuteen ei ole 
lainkaan tai riittävästi tietoja; tai
iii) muut perusteet, joita voivat olla muun 
muassa maatalouskäytäntöjen 
muuttuminen, maankäyttö, kaavoitus, 
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."

Esittelijä perustelee tätä tarkistusta seuraavasti: "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."

Kun otetaan huomioon, että tarkistus laajentaa huomattavasti perusteita, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot voisivat rajoittaa GMO:ien viljelyä tai kieltää sen, eli sisällyttää niihin 
ympäristöön liittyvät perusteet, tarkistuksen on katsottava muuttavan ehdotuksen tarkoitusta. 
Kaikilla esittelijän esittämillä tarkistuksilla pyritäänkin tarjoamaan jäsenvaltioille erityisiä 
perusteita ja mahdollisuuksia GMO:ien viljelyn rajoittamiseksi. Tarkistukset viittaavat lisäksi 
edellytyksiin, jotka liittyvät ympäristöön ja sen säilyttämiseen ja suojeluun, kuten mahdolliset 
kielteiset vaikutukset ekosysteemeihin, maankäytön muutokset ja eläimistön ja kasviston 
suojelu. Nykyisin jäsenvaltiot, jotka eivät halua viljellä GMO:ja alueellaan, pyrkivät 
esittämään eettisiä perusteita, joita on kuitenkin vaikea puolustaa tuomioistuimessa1. Kuten 
parlamentin oikeudellinen yksikkö mainitsi oikeudellisessa lausunnossaan, komission 
ehdottama direktiivin tarkistaminen (eli uusi 26 b artikla) ei tuo mitään olennaisia muutoksia 
GMO:ien viljelyä koskevaan nykyiseen lupajärjestelmään. Kun otetaan huomioon, että 
perusteet GMO:ien viljelyn vastustamiselle perustuvat etenkin ympäristöön liittyviin 
perusteisiin, esittelijän muuttaman ehdotuksen asianmukainen oikeusperusta olisi SEUT 
192 artiklan 1 kohta. Olisi myös pantava merkille, että toimenpiteet, jotka koskevat GMO:ien 
levittämistä unionin ympäristöön sisämarkkinoihin liittyvin perustein, vaikuttavat 
epäasiallisilta. GMO:ja ei voida tarkastella samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta tuotetta, 
koska ne ovat eläviä organismeja, jotka kykenevät lisääntymään ja moninkertaistumaan, ja ne 

                                               
1 C-165/08 komissio v. Puolan tasavalta [2009] Kok.I-6843.
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vaikuttavat tuotantojärjestelmiin ja ekosysteemeihin, jotka ovat hyvin erilaisia eri puolilla 
unionia.

Päätelmä

Kun otetaan huomioon esittelijän esittämät tarkistukset ehdotukseen, todetaan, että SEUT 
192 artiklan 1 kohta on asianmukainen oikeusperusta.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 22. maaliskuuta 2011 äänin 
9 puolesta 8 vastaan1 suosittaa, että ehdotuksen olisi perustuttava SEUT 192 artiklan 
1 kohtaan.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Luigi 
Berlinguer (varapuheenjohtaja), Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 
(valmistelija), Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Jan Philipp Albrecht, Eva 
Lichtenberger, Sajjad Karim.


