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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

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla.
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli.
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin antamiseksi direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 
jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien (GMOt) 
viljelyä tai kieltää se alueellaan
(10972/2014 – C8-0145/2014 – 2010/0208(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10972/2014 –
C8-0145/2014),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan1 komission 
ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2010)0375),

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

– ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0000/2014),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

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

Tarkistus 1

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 1 viite

Neuvoston kanta 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 kohdan,

Or. en

                                               
1 EUVL C 033 E, 5.2.2013, s. 350.
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Perustelu

Esitetään uudelleen tarkistus 1, joka hyväksyttiin täysistunnossa ehdottomalla enemmistöllä 
oikeusperustan muuttamiseksi. Oikeudellisten asioiden valiokunta totesi 29. maaliskuuta 2011 
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle osoittamassaan 
kirjeessä seuraavaa: ”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.”

Tarkistus 2

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan tämän lainsäädäntökehyksen 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi ennen 
kuin ne hyväksytään direktiivin 
2001/12/EY liitteen II mukaisesti 
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. 
Yhdenmukainen terveyden ja ympäristön 
suojelun korkea taso olisi pyrittävä 
saavuttamaan ja säilyttämään koko unionin 
alueella.

(2) Viljelyyn tarkoitetuille GMO:ille 
suoritetaan tämän lainsäädäntökehyksen 
nojalla yksilöllinen riskinarviointi ennen 
kuin ne hyväksytään direktiivin 
2001/12/EY liitteen II mukaisesti 
saatettavaksi unionin markkinoille, ottaen 
huomioon suorat ja välilliset, välittömästi 
ja viipeellä ilmenevät sekä pitkän 
aikavälin kumuloituvat ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön kohdistuvat 
vaikutukset. Tämän lupamenettelyn 
tavoitteena on taata ihmishenkien ja 
ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ympäristön ja kuluttajan 
etujen suojelun korkea taso ja samalla 
turvata sisämarkkinoiden tehokas toiminta. 
Yhdenmukainen terveyden ja ympäristön 
suojelun korkea taso olisi pyrittävä 
saavuttamaan ja säilyttämään koko unionin 
alueella. 

Or. en

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 2. Selvennetään 
direktiivin 2001/18/EY liitteen II mukaisen riskinarvioinnin keskeistä sisältöä.
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Tarkistus 3

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
ensisijaisesti varmistettava 4 päivänä 
joulukuuta 2008 hyväksyttyjen 
ympäristöasioiden neuvoston päätelmien 
täytäntöönpano ja erityisesti GMO:ien 
riskinarviointia koskevien direktiivin 
2001/18/EY liitteen II oikeudellisten 
vaatimusten asianmukainen 
täytäntöönpano. Erityisesti 
muuntogeenisten viljelykasvien pitkän 
aikavälin ympäristövaikutukset sekä 
niiden mahdolliset vaikutukset muihin 
kuin kohdelajikkeisiin olisi arvioitava 
tarkasti; olisi otettava asianmukaisesti 
huomioon sellaisten vastaanottavien 
ympäristöjen ja maantieteellisten alueiden 
ominaispiirteet, joissa muuntogeenisiä 
viljelykasveja voidaan viljellä; lisäksi olisi 
arvioitava mahdolliset 
ympäristövaikutukset, joita aiheutuu 
torjunta-aineiden käytön muuttumisesta 
torjunta-aineita kestävien 
muuntogeenisten viljelykasvien vuoksi. 
Komission olisi erityisesti varmistettava, 
että GMO:ien riskinarviointia koskeville 
uusille suuntaviivoille annetaan 
normatiivinen asema. Suuntaviivat eivät 
saisi perustua pelkästään olennaisen 
vastaavuuden periaatteen tai vertailevan 
turvallisuusarvioinnin käsitteen varaan, 
ja niiden olisi mahdollistettava 
välittömien ja välillisten pitkän aikavälin 
vaikutusten sekä tieteellisten 
epävarmuustekijöiden selkeä erittely. 

Or. en
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Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 44. Siinä 
esitetään lyhyesti 4. joulukuuta 2008 yksimielisesti hyväksytyissä neuvoston päätelmissä 
esitetyt tärkeimmät pyynnöt. Päätelmissä edellytetään erityisesti direktiivissä 2001/18/EY 
säädetyn riskinarvioinnin täytäntöönpanon huomattavaa tehostamista.

Tarkistus 4

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(2 b) On tärkeää ottaa huomioon 
poliittinen konteksti ja erityisesti 
komission uuden puheenjohtajan 
heinäkuussa 2014 ilmaisema poliittinen 
sitoumus, jonka mukaan muuntogeenisiin 
organismeihin sovellettavaa nykyistä 
päätöksentekomenettelyä on tarkistettava 
nopeasti, jotta demokraattisesti valittujen 
hallitusten kannalle voidaan antaa 
vähintäänkin yhtä suuri painoarvo kuin 
tiedeyhteisön näkemyksille.

Or. en

Perustelu

Esitellessään poliittisia suuntaviivojaan Euroopan parlamentin jäsenille 15. heinäkuuta 2014 
komission uusi puheenjohtaja totesi, että hän aikoo laittaa alulle muuntogeenisten 
organismien (GMO) hyväksymiseen sovellettavan lupajärjestelmän tarkistamisen, koska 
hänen mielestään ei ole oikein, että nykyisten sääntöjen mukaan komissiolla on oikeudellinen 
velvollisuus hyväksyä uudet organismit tuontia ja jalostusta varten, vaikka selvä enemmistö 
jäsenvaltiosta vastustaa sitä. Hän katsoi, että komissiolla olisi oltava mahdollisuus antaa 
demokraattisesti valittujen hallitusten enemmistön kannalle vähintäänkin yhtä suuri 
painoarvo kuin tieteellisille lausunnoille. Vastaavasti komission jäsenehdokkaalle 
osoittamassaan toimeksiantokirjeessä uusi puheenjohtaja korosti sitoutuneensa voimakkaasti 
toteuttamaan tämän tarkistamisen uuden komission toimikauden ensimmäisen kuuden 
kuukauden aikana. Vaikka tässä direktiivin 2001/18/EY muuttamisessa ei periaatteessa 
käsitellä GMO:ien hyväksymiseen sovellettavaa EU:n lupajärjestelmää, uusi poliittinen 
konteksti olisi otettava huomioon.
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Tarkistus 5

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(5) Kokemus on osoittanut, että 
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, jota käsitellään 
perusteellisemmin jäsenvaltioiden tasolla. 
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvien kysymysten sääntelyn 
olisi sisämarkkinoiden säilyttämiseksi 
pysyttävä unionin tasolla. Viljely voi 
kuitenkin edellyttää lisää joustovaraa 
joissakin tapauksissa, koska siihen liittyy 
vahva kansallinen, alueellinen ja 
paikallinen ulottuvuus johtuen sen 
kytkeytymisestä maankäyttöön, 
maatalouden paikallisiin rakenteisiin sekä 
elinympäristöjen, ekosysteemien ja 
maiseman suojeluun tai säilyttämiseen. 
Tällainen joustovara ei saisi vaikuttaa 
kielteisesti yhteiseen lupamenettelyyn eikä 
varsinkaan arviointiprosessiin.

(5) Kokemus on osoittanut, että 
muuntogeenisten kasvien viljely on 
kysymys, jota käsitellään 
perusteellisemmin jäsenvaltioiden tasolla. 
GMO:ien markkinoille saattamiseen ja 
tuontiin liittyvien kysymysten sääntelyn 
olisi sisämarkkinoiden säilyttämiseksi 
pysyttävä unionin tasolla. Viljely voi 
kuitenkin edellyttää lisää joustovaraa 
joissakin tapauksissa, koska siihen liittyy 
vahva kansallinen, alueellinen ja 
paikallinen ulottuvuus johtuen sen 
kytkeytymisestä maankäyttöön, 
maatalouden paikallisiin rakenteisiin sekä 
elinympäristöjen, ekosysteemien ja 
maiseman suojeluun tai säilyttämiseen. 
Lisäksi yhdenmukaisessa terveys- ja 
ympäristöriskien arvioinnissa ei ehkä 
arvioida kaikkia GMO:ien viljelyn 
mahdollisia vaikutuksia eri alueilla ja 
paikallisissa ekosysteemeissä. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
2 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
jäsenvaltioilla on mahdollisuus antaa 
oikeudellisesti sitovia säännöksiä 
GMO:ien viljelyn rajoittamisesta tai 
kieltämisestä alueellaan sen jälkeen, kun 
GMO on laillisesti hyväksytty 
saatettavaksi unionin markkinoille. 
Tällainen joustovara ei kuitenkaan saisi 
vaikuttaa kielteisesti yhteiseen 
lupamenettelyyn eikä varsinkaan 
arviointiprosessiin.

Or. en

Perustelu
Esitetään osittain uudelleen 1. käsittelyn tarkistus 5, jotta voidaan täsmentää, että GMO:ien 
viljelyn kansallisten, alueellisten tai paikallisten vaikutusten tarkastelussa on tukeuduttava 
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aina ainakin osittain tieteellisiin tietoihin ja siinä sivutaan ympäristönäkökohtia, joita on 
saatettu jo tarkastella unionin tasolla.

Tarkistus 6

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 6 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(6) GMO:ien viljelyn rajoittamiseksi tai 
kieltämiseksi eräät jäsenvaltiot ovat 
turvautuneet direktiivin 2001/18/EY 
23 artiklan mukaisiin suojalausekkeisiin ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 34 artiklan 
mukaisiin hätätoimenpiteisiin tapauksen 
mukaan joko sellaisten uusien tai 
täydentävien tietojen perusteella, jotka on 
saatu luvan myöntämisen jälkeen ja jotka 
vaikuttavat ympäristöriskien arviointiin tai 
olemassa olevien tietojen 
uudelleenarviointiin. Muut jäsenvaltiot 
ovat käyttäneet Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklan 5 ja 6 kohdassa määrättyä 
tiedoksiantamismenettelyä, joka edellyttää 
uuden, ympäristönsuojelua tai 
työympäristön suojelua koskevan 
tieteellisen näytön esittämistä. 
Päätöksentekomenettely on lisäksi 
GMO:ien viljelyn osalta erityisen 
hankalaksi niiden esitettyjen kansallisten 
huolenaiheiden valossa, jotka eivät 
yksinomaan liity kysymyksiin, jotka ovat 
yhdistettävissä GMO:ien turvallisuuteen 
terveyden tai ympäristön kannalta.

(6) GMO:ien viljelyn rajoittamiseksi tai 
kieltämiseksi eräät jäsenvaltiot ovat 
turvautuneet aiemmin direktiivin 
2001/18/EY 23 artiklan mukaisiin 
suojalausekkeisiin ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 34 artiklan mukaisiin 
hätätoimenpiteisiin tapauksen mukaan joko 
sellaisten uusien tai täydentävien tietojen 
perusteella, jotka on saatu luvan 
myöntämisen jälkeen ja jotka vaikuttavat 
ympäristöriskien arviointiin tai olemassa 
olevien tietojen uudelleenarviointiin. Muut 
jäsenvaltiot ovat käyttäneet Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklan 5 ja 6 kohdassa määrättyä 
tiedoksiantamismenettelyä, joka edellyttää 
uuden, ympäristönsuojelua tai 
työympäristön suojelua koskevan 
tieteellisen näytön esittämistä. 
Päätöksentekomenettely on lisäksi 
GMO:ien viljelyn osalta erityisen 
hankalaksi niiden esitettyjen kansallisten 
huolenaiheiden valossa, jotka eivät 
yksinomaan liity kysymyksiin, jotka ovat 
yhdistettävissä GMO:ien turvallisuuteen 
terveyden tai ympäristön kannalta.

Or. en

Tarkistus 7

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 kappale



PR\1035169FI.doc 11/37 PE537.550v01-00

FI

Neuvoston kanta Tarkistus

(7) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti jäsenvaltioilla on sen vuoksi 
mahdollisuus päättää lupamenettelyn 
aikana ja sen jälkeen GMO:n viljelyn 
rajoittamisesta tai sen kieltämisestä 
alueellaan siten, että vaikutuksena on 
tietyn GMO:n viljelyn sulkeminen koko 
kyseisen jäsenvaltion alueen tai sen osan 
ulkopuolelle. Tältä osin vaikuttaa 
aiheelliselta myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän joustovaraa päättää, haluavatko 
ne viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että vaikutetaan GMO:ja 
koskevaan unionin lupajärjestelmään 
kuuluvaan riskinarviointiin, joko 
lupamenettelyn aikana tai sen jälkeen ja 
riippumatta toimenpiteistä, jotka 
jäsenvaltioilla on oikeus toteuttaa
soveltamalla direktiivinä 2001/18/EY 
välttääkseen GMO:ien tahatonta 
esiintymistä muissa tuotteissa. Tällä 
jäsenvaltioille annetulla mahdollisuudella 
on tarkoitus helpottaa 
päätöksentekoprosessia GMO-alalla. 
Samanaikaisesti olisi säilytettävä 
kuluttajien, viljelijöiden ja toimijoiden 
valinnanvapaus samalla kun 
asianomaisille sidosryhmille annetaan 
selkeämpi käsitys GMO:ien viljelystä 
unionissa. Tällä direktiivillä olisi sen 
vuoksi helpotettava sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa.

(7) Tältä osin vaikuttaa aiheelliselta 
myöntää jäsenvaltioille 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti 
enemmän joustovaraa päättää, haluavatko 
ne viljellä muuntogeenisiä viljelykasveja 
alueellaan, ilman että vaikutetaan GMO:ja 
koskevaan unionin lupajärjestelmään 
kuuluvaan riskinarviointiin, joko 
lupamenettelyn aikana tai sen jälkeen ja 
riippumatta toimenpiteistä, joita 
jäsenvaltioita vaaditaan toteuttamaan 
soveltamalla direktiiviä 2001/18/EY 
välttääkseen GMO:ien tahatonta 
esiintymistä muissa tuotteissa alueellaan 
ja naapurijäsenvaltioiden raja-alueilla. 

Or. en

Perustelu

Liittyy tarkistuksiin 22 ja 24, joiden mukaisesti jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää joko 
neuvottelumenettelyä hakijayhtiön kanssa (niin kutsuttu vaihe I) tai erityisiin syihin 
perustuvaa kansallista rajoitus- tai kieltomenettelyä (vaihe II). Liittyy myös tarkistukseen 21, 
joka koskee jäsenvaltioiden velvollisuutta toteuttaa rinnakkaiseloon liittyviä toimenpiteitä.
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Tarkistus 8

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(7 a) Jotta varmistetaan, että GMO:ien 
viljely ei johda GMO:ien tahattomaan 
esiintymiseen muissa tuotteissa, tarvitaan 
tehokkaita rinnakkaiseloon liittyviä 
toimenpiteitä. Jäsenvaltioita olisi siksi 
vaadittava antamaan direktiivin 
2001/18/EY nojalla niiden alueella 
sovellettavia sääntöjä tällaisen 
tahattoman esiintymisen välttämiseksi. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä 
mahdolliseen leviämiseen rajojen yli 
jäsenvaltiosta tai alueelta, jossa viljely 
sallitaan, naapurijäsenvaltioon tai 
alueelle, jossa se on kielletty. Komission 
13 päivänä heinäkuuta 2010 annetussa 
suosituksessa annetaan ohjeita 
jäsenvaltioille rinnakkaiseloon liittyvien 
toimenpiteiden kehittämiseksi1a, myös 
raja-alueiden osalta.

____________________
1 a Komission suositus, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2010, ohjeista kansallisten 
rinnakkaiselotoimenpiteiden 
kehittämiseksi muuntogeenisten 
organismien tahattoman esiintymisen 
välttämiseksi tavanomaisesti tai 
luonnonmukaisesti viljeltävien kasvien 
seassa (EUVL C 200, 22.7.2010, s. 1).

Or. en

Perustelu

Liittyy tarkistukseen 21, jossa muotoillaan uudelleen 26 a artikla: Jäsenvaltiot olisi 
velvoitettava toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vältetään GMO:ien esiintyminen muissa 
tuotteissa.
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Tarkistus 9

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(7 b) Joustovaran antamisella 
jäsenvaltioille olisi helpotettava 
GMO:ihin liittyvää 
päätöksentekomenettelyä. Samalla olisi 
säilytettävä kuluttajien, viljelijöiden ja 
toimijoiden valinnanvapaus ja annettava 
asianomaisille sidosryhmille selkeämpi 
käsitys GMO:ien viljelystä unionissa. 
Tämä direktiivi on sen vuoksi 
yhteensopiva sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan kanssa.

Or. en

Tarkistus 10

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 8 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(8) Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
jäsenvaltiolle olisi annettava mahdollisuus 
pyytää komissiota esittämään 
ilmoittajalle/hakijalle pyyntönsä, joka 
koskee tämän direktiivin 2001/18/EY 
C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
5 ja 17 artiklan mukaisesti tekemän 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamista siten, että 
kyseisen jäsenvaltion koko alue tai sen osa 
jätetään viljelyn ulkopuolelle. Komission 
olisi helpotettava menettelyä esittämällä
jäsenvaltion pyyntö viipymättä 
ilmoittajalle/hakijalle ja ilmoittajan/hakijan 
olisi vastattava tähän pyyntöön asetetussa 
määräajassa.

(8) Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
jäsenvaltiolle olisi annettava mahdollisuus 
pyytää komissiota esittämään 
ilmoittajalle/hakijalle pyyntönsä, joka 
koskee tämän direktiivin 2001/18/EY 
C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
5 ja 17 artiklan mukaisesti tekemän 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamista siten, että 
kyseisen jäsenvaltion koko alue tai sen osa 
jätetään viljelyn ulkopuolelle. Komission 
olisi esitettävä jäsenvaltion perusteltu 
pyyntö viipymättä ilmoittajalle/hakijalle, ja 
ilmoittajan/hakijan olisi vastattava tähän 
pyyntöön asetetussa määräajassa.
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Or. en

Perustelu

Liittyy 26 b artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen 22. Jäsenvaltio, joka pyytää 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen soveltamisalan mukauttamista siten, että viljely 
kielletään tämän jäsenvaltion koko alueella tai sen osalla (vaihe I), olisi velvoitettava 
perustelemaan pyyntönsä (erityisten syiden perusteella, kuten 26 b artiklan 3 kohdassa 
todetaan).

Tarkistus 11

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(10) Lisäksi ja ainoastaan siinä 
tapauksessa, että ilmoittaja/hakija on 
kieltäytynyt mukauttamasta GMO:a 
koskevan ilmoituksen/hakemuksen
maantieteellistä soveltamisalaa
jäsenvaltion pyytämällä tavalla, kyseisen 
jäsenvaltion olisi voitava toteuttaa 
perusteltuja toimenpiteitä, joilla rajoitetaan
edellä mainitun hyväksytyn GMO:n 
viljelyä tai kielletään se koko tämän 
jäsenvaltion alueella tai sen osalla sellaisin 
perustein, jotka eivät ole niitä, joita 
arvioidaan yhdenmukaistettujen ja
unionin oikeuden mukaisten unionin 
sääntöjen, eli direktiivin 2001/18/EY ja 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003) 
mukaisesti. Nämä perusteet voivat liittyä 
ympäristö- tai maatalouspolitiikan 
tavoitteisiin tai muihin pakottaviin 
perusteisiin, kuten kaavoitukseen, 
maankäyttöön, sosioekonomisiin 
vaikutuksiin, rinnakkaiseloon ja yleiseen 
järjestykseen. Näihin perusteisiin voidaan 
vedota erikseen tai yhdessä sen 
jäsenvaltion tai alueen erityisolosuhteista 
riippuen, jossa kyseisiä toimenpiteitä 
sovelletaan.

(10) Rajoittamatta jäsenvaltion 
mahdollisuutta vaatia
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamista
jäsenvaltion olisi aina voitava toimia 
riskienhallinnasta vastaavana tahona ja
toteuttaa perusteltuja toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan GMO:n tai viljelykasvin tai 
ominaisuuden perusteella määritetyn 
GMO:ien ryhmän tai kaikkien GMO:ien
viljelyä tai kielletään se tämän jäsenvaltion 
koko alueella tai sen osalla sellaisin
yleiseen etuun liittyvin perustein, jotka
ovat unionin oikeuden mukaisia. Nämä 
perusteet voivat liittyä ympäristö- tai 
maatalouspolitiikan tavoitteisiin tai muihin
perusteltuihin tekijöihin, kuten 
sosioekonomisiin vaikutuksiin, jos näitä 
tekijöitä ei ole käsitelty direktiivin 
2001/18/EY C osan yhdenmukaistetussa 
menettelyssä tai jos vallitsee jatkuva 
tieteellinen epävarmuus. Kyseiset 
toimenpiteet olisi perusteltava 
asianmukaisesti tieteellisin perustein tai 
muihin perusteltuihin tekijöihin liittyvin 
perustein, jotka voivat johtua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta. Näihin 
perusteisiin voidaan vedota erikseen tai 
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yhdessä sen jäsenvaltion tai alueen 
erityisolosuhteista riippuen, jossa kyseisiä 
toimenpiteitä sovelletaan.

Or. en

Tarkistus 12

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(11) Unionissa valittu ihmisten ja eläinten 
terveyden ja ympäristön suojelun taso 
antaa mahdollisuuden yhdenmukaiseen 
tieteelliseen arviointiin kaikkialla 
unionissa, eikä tämä tilanne saisi 
muuttua tämän direktiivin myötä. Näin 
ollen ja jotta vältytään direktiivin 
2001/18/EY ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisten riskinarvioinnista ja 
riskienhallinnasta vastaavien tahojen 
toimivaltaan puuttumiselta jäsenvaltion 
olisi käytettävä yksinomaan sellaisia 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin liittyviä 
perusteita, jotka eivät ole ristiriidassa
niiden terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvien riskien arvioinnin kanssa, 
jotka arvioidaan direktiivissä 2001/18/EY 
ja asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 
säädettyjen lupamenettelyjen yhteydessä; 
näitä perusteita ovat muun muassa 
tietyntyyppisten luonnon ja maiseman 
ominaisuuksien, tiettyjen elinympäristöjen 
ja ekosysteemien sekä erityisten 
ekosysteemitehtävien ja -palvelujen 
säilyttäminen.

(11) Jäsenvaltio ei voi poiketa unionissa
valitusta ihmisten ja eläinten terveyden ja 
ympäristön suojelun tasosta, ja tästä 
periaatteesta olisi pidettävä kiinni. Näin 
ollen ja jotta vältytään direktiivin 
2001/18/EY ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisten riskinarvioinnista ja 
riskienhallinnasta vastaavien tahojen 
toimivaltaan puuttumiselta jäsenvaltion 
olisi käytettävä yksinomaan sellaisia 
ympäristöpolitiikan tavoitteisiin liittyviä 
perusteita, jotka täydentävät niiden 
terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien 
riskien arviointia, jotka arvioidaan 
direktiivissä 2001/18/EY ja asetuksessa
(EY) N:o 1829/2003 säädettyjen 
lupamenettelyjen yhteydessä.

Or. en
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Perustelu

Perusteiden luettelo on liian rajoittava, eikä se kata täydentäviä ympäristöön liittyviä 
perusteita, joihin jäsenvaltiot voivat vedota perustellakseen kieltoa (esimerkiksi biologisen 
monimuotoisuuden suojeleminen).

Tarkistus 13

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(11 a) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
perustella toimenpiteet, joilla rajoitetaan 
GMO:ien kasvatusta tai kielletään se, 
asianmukaisesti perustelluilla 
ympäristövaikutuksiin liittyvillä 
perusteilla tai riskinhallintaan liittyvillä 
perusteilla. Näitä perusteita voivat olla 
rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-
aineresistenssin kehittymisen estäminen; 
muuntogeenisen lajikkeen invasiivisuus 
tai kestävyys tai mahdollisuus 
risteytymiseen kotoperäisten viljeltyjen tai 
luonnonvaraisten kasvien kanssa; 
GMO:ien viljelyyn liittyvistä 
viljelykäytäntöjen muutoksista 
paikalliselle ympäristölle aiheutuvien 
kielteisten vaikutusten estäminen; 
sellaisten maatalouskäytäntöjen 
ylläpitäminen ja kehittäminen, joiden 
avulla tuotanto ja ekosysteemien 
kestävyys voidaan yhdistää paremmin; 
paikallisen biologisen monimuotoisuuden 
säilyttäminen, mukaan lukien tietyt 
elinympäristöt ja ekosysteemit tai 
tietyntyyppiset luonnon tai maiseman 
ominaisuudet; tietojen puuttuminen tai 
riittämättömät tiedot muuntogeenisten 
organismien leviämisen mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista jäsenvaltion 
ympäristöön paikallis- tai aluetasolla, 
biologinen monimuotoisuus mukaan 
lukien. 
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Or. en

Perustelu

Liittyy 26 b artiklan 3 kohtaa koskevaan keskeiseen tarkistukseen 24.

Tarkistus 14

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(11 b) Sosioekonomisiin vaikutuksiin 
liittyviä perusteita voivat olla 
rinnakkaiseloon liittyvien toimenpiteiden 
epäkäytännöllisyys tai suuret 
kustannukset tai näiden toimenpiteiden 
toteutuksen mahdottomuus, joka johtuu 
erityisistä maantieteellisistä oloista 
(esimerkiksi pienet saaret tai 
vuoristoalueet), tarve suojella 
maataloustuotannon monimuotoisuutta 
tai tarve taata siementen puhtaus. 

Or. en

Perustelu

Täsmennetään sosioekonomisia perusteita. Liittyy tarkistukseen 24.

Tarkistus 15

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 11 c kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(11 c) Jäsenvaltioiden olisi voitava 
perustella toimenpiteet, joilla rajoitetaan 
GMO:ien viljelyä tai kielletään se, myös 
muilla perusteilla, joita voivat olla 
maankäyttö, kaavoitus tai muut 
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hyväksyttävät tekijät.

Or. en

Perustelu

Täsmennetään muita perusteita, joihin jäsenvaltiot voivat vedota perustellakseen rajoitusta 
tai kieltoa. Liittyy tarkistukseen 24.

Tarkistus 16

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 12 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(12) Jäsenvaltioiden olisi lisäksi voitava 
perustaa direktiivin 2001/18/EY nojalla 
hyväksymänsä päätökset perusteisiin, 
jotka koskevat sosioekonomisia 
vaikutuksia, joita jonkin GMO:n viljelystä 
saattaisi aiheutua kyseisen jäsenvaltion 
alueelle. Vaikka rinnakkaiseloa koskevia 
toimenpiteitä on käsitelty 13 päivänä 
heinäkuuta 2010 annetussa komission 
suosituksessa, jäsenvaltioilla olisi lisäksi 
oltava mahdollisuus toteuttaa tämän 
direktiivin nojalla toimenpiteitä, joilla 
rajoitetaan hyväksyttyjen GMO:ien 
viljelyä tai kielletään se niiden koko 
alueella tai sen osalla. Nämä perusteet 
voivat liittyä rinnakkaiseloon liittyvien 
toimien epäkäytännöllisyyteen tai näiden 
toimien toteutuksen mahdottomuuteen, 
mikä johtuu erityisistä maantieteellisistä 
olosuhteista, tarpeesta välttää GMO:ien 
esiintymistä muissa tuotteissa, kuten 
erityistuotteissa tai tietyissä tuotteissa, 
tarpeesta suojella maataloustuotannon 
monimuotoisuutta tai tarpeesta varmistaa 
siementen ja kasvien lisäysaineiston 
puhtaus. Lisäksi komissio on 
muuntogeenisistä organismeista 
5 päivänä joulukuuta 2008 annettujen 
ympäristöneuvoston päätelmissä esitetyn 

Poistetaan.
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pyynnön mukaisesti antanut Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
GMO:ien viljelyn sosioekonomisista 
vaikutuksista. Tuon kertomuksen tulokset 
voivat antaa arvokasta tietoa 
jäsenvaltioille, jotka harkitsevat tähän 
direktiiviin perustuvien päätösten 
tekemistä.
____________________

1 Komission suositus, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2010, ohjeista kansallisten 
rinnakkaiselotoimenpiteiden 
kehittämiseksi muuntogeenisten 
organismien tahattoman esiintymisen 
välttämiseksi tavanomaisesti tai 
luonnonmukaisesti viljeltävien kasvien 
seassa (EUVL C 200, 22.7.2010, s. 1).

Or. en

Tarkistus 17

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 14 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(14) Jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
nojalla toteuttamiin toimenpiteisiin olisi 
sovellettava unionin tason valvontaa ja 
tietojen toimittamista koskevaa menettelyä. 
Unionin valvonnan ja tietojen 
toimittamisen tason vuoksi ei ole tämän 
lisäksi tarpeen soveltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
jonkin GMO:n viljelyä tai kieltää sen koko 
alueellaan tai sen osalla unionin 
hyväksynnän voimaantulopäivästä alkaen 
ja viimeistään kahden vuoden kuluttua 
siitä, kun lupa/hyväksyntä on annettu
edellyttäen, että asetettu odotusaika, jonka 
aikana komissiolle on annettu 
mahdollisuus esittää huomautuksia 

(14) Jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
nojalla toteuttamiin toimenpiteisiin olisi 
sovellettava unionin tason valvontaa ja 
tietojen toimittamista koskevaa menettelyä. 
Unionin valvonnan ja tietojen 
toimittamisen tason vuoksi ei ole tämän 
lisäksi tarpeen soveltaa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
98/34/EY1. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa 
jonkin GMO:n viljelyä tai kieltää sen koko 
alueellaan tai sen osalla unionin 
hyväksynnän voimaantulopäivästä alkaen 
ja luvan/hyväksynnän koko voimassaolon 
ajan edellyttäen, että asetettu odotusaika, 
jonka aikana komissiolle on annettu 
mahdollisuus esittää huomautuksia 
ehdotetuista toimenpiteistä, on päättynyt. 
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ehdotetuista toimenpiteistä, on päättynyt. Asianomaisen jäsenvaltion olisi sen 
vuoksi annettava komissiolle tiedoksi 
ehdotetut toimenpiteet vähintään 
75 päivää ennen niiden hyväksyntää, jotta 
komissio saa tilaisuuden esittää 
huomautuksia, ja sen olisi tänä aikana 
pidätyttävä hyväksymästä näitä 
toimenpiteitä ja panemasta niitä 
täytäntöön. Tämän asetetun odotusajan 
päätyttyä jäsenvaltion olisi voitava 
hyväksyä toimenpiteet alun perin 
ehdotetussa muodossa tai muutettuina 
siten, että komission huomautukset on 
otettu huomioon.

____________________ ____________________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä 
kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, 
s. 37).

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä 
kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja 
määräyksiä koskevien tietojen 
toimittamisessa noudatettavasta 
menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, 
s. 37).

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan jäsenvaltioille mahdollisuus toteuttaa toimenpiteitä 
hyväksynnän koko voimassaolon ajan. Tämän johdanto-osan kappaleen kaksi viimeistä 
virkettä (”Tämän jäsenvaltion olisi…”) on siirretty poistetusta johdanto-osan 16 kappaleesta.

Tarkistus 18

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(15 a) Koska on tärkeää, että GMO:ien 
kieltämistä tai hyväksymistä koskevat 
päätökset perustuvat tieteelliseen 
näyttöön, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen ja 
jäsenvaltioiden olisi koottava ja 
julkaistava vuosittain sellaisten 
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tutkimusten tulokset, jotka koskevat 
riskejä tai näyttöä GMO:ien satunnaisesta 
esiintymisestä tai leviämisestä 
ympäristöön taikka ympäristölle tai 
ihmisten terveydelle aiheuttamasta 
vaarasta. 

Or. en

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 4.

Tarkistus 19

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 16 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(16) Kun uudet ja objektiiviset olosuhteet 
oikeuttavat jonkin GMO:a koskevan 
luvan/hyväksynnän maantieteellisen 
soveltamisalan mukauttamisen, ja joka 
tapauksessa aikaisintaan kahden vuoden 
kuluttua kyseisen luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä, jäsenvaltion olisi voitava 
pyytää komission välityksellä 
luvanhaltijaa tai hyväksynnän saanutta 
mukauttamaan luvan/hyväksynnän 
maantieteellistä soveltamisalaa. Jos 
luvanhaltija tai hyväksynnän saanut ei 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä 
suostu tähän, asianomaiselle 
jäsenvaltiolle olisi annettavaa 
mahdollisuus hyväksyä perusteltuja 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan kyseisen 
GMO:n viljelyä tai kielletään se. Tämän 
jäsenvaltion olisi annettava komissiolle 
tiedoksi näiden toimenpiteiden luonnos 
vähintään 75 päivää ennen niiden 
hyväksyntää, jotta komissio saa 
tilaisuuden esittää huomautuksia, ja sen 
olisi tänä aikana pidätyttävä 
hyväksymästä näitä toimenpiteitä ja 

Poistetaan.



PE537.550v01-00 22/37 PR\1035169FI.doc

FI

panemasta niitä täytäntöön. Tämän 
asetetun odotusajan päätyttyä jäsenvaltion 
olisi voitava hyväksyä toimenpiteet alun 
perin ehdotetussa muodossa tai 
muutettuina, jotta komission 
huomautukset voidaan ottaa huomioon.

Or. en

Perustelu

Tätä poistoa on tarkasteltava tarkistuksen 24 kanssa, jolla poistetaan vaiheen I pakollisuus 
(jäsenvaltion velvollisuus esittää pyyntö hakijayhtiölle GMO:a koskevan luvan 
maantieteellisen soveltamisalan mukauttamisesta ennen kuin jäsenvaltio saa hyväksyä 
toimenpiteitä GMO:ien viljelyn rajoittamiseksi tai kieltämiseksi alueellaan). Poisto liittyy 
26 b artiklan 5 kohdan poistamiseen (tarkistus 26). Keskeiset asiat, joita sovelletaan 
vaiheeseen I, on jo esitetty johdanto-osan 8 ja 9 kappaleessa. Tämän johdanto-osan 
kappaleen kaksi viimeistä virkettä siirretään johdanto-osan 14 kappaleeseen.

Tarkistus 20

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 22 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(22) Komission 13 päivänä heinäkuuta 
2010 annetussa suosituksessa annetaan 
ohjeita jäsenvaltioille rinnakkaiseloon 
liittyvien toimenpiteiden kehittämisessä, 
myös raja-alueiden osalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirretty johdanto-osan 7 kappaleeseen ja ilmaistu voimakkaammin.

Tarkistus 21

Neuvoston kanta
1 artikla
Direktiivi 2001/18/EY
26 a artikla – 1 kohta



PR\1035169FI.doc 23/37 PE537.550v01-00

FI

Nykyinen teksti Tarkistus

(1) Korvataan 26 a artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

1. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa aiheellisia 
toimenpiteitä välttääkseen 
muuntogeenisten organismien tahatonta 
esiintymistä muissa tuotteissa.

”1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet välttääkseen 
muuntogeenisten organismien tahatonta 
esiintymistä muissa tuotteissa alueellaan 
ja naapurijäsenvaltioiden raja-alueilla.” 

Or. en

Perustelu

GMO:ien mahdollisen viljelyn ei pitäisi aiheuttaa lisäkustannuksia tavanomaisen tai 
luonnonmukaisen maatalouden harjoittajille. Jäsenvaltiot olisi siksi velvoitettava 
toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vältetään GMO:ien esiintyminen muissa tuotteissa. 
Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä mahdolliseen leviämiseen rajojen yli.

Tarkistus 22

Neuvoston kanta
1 artikla
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 1 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komission 
välityksellä ilmoittajaa/hakijaa 
mukauttamaan ilmoittajan/hakijan tämän 
direktiivin C osan tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti toimittaman 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa suljetaan 
viljelyn ulkopuolelle. Tämä pyyntö on 
annettava komissiolle tiedoksi viimeistään
30 päivän kuluttua siitä, kun tämän 
direktiivin 14 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu arviointikertomus on lähetetty 
tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
6 artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklan 

1. Tietyn GMO:n lupamenettelyn aikana 
tai lupaa/hyväksyntää uusittaessa 
jäsenvaltio voi pyytää komissiota 
esittämään ilmoittajalle/hakijalle 
jäsenvaltion pyynnön mukauttaa
ilmoittajan/hakijan tämän direktiivin 
C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti toimittaman 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa siten, että kyseisen 
jäsenvaltion koko alue tai sen osa suljetaan 
viljelyn ulkopuolelle. Tämä pyyntö 
perustellaan pakottavilla syillä, 
esimerkiksi tämän artiklan 3 kohdassa 
mainituilla syillä. Pyyntö on annettava 
komissiolle tiedoksi viimeistään 60 päivän 
kuluttua siitä, kun tämän direktiivin 14 
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6 kohdassa tarkoitettu viranomaisen 
lausunto on saatu. Komissio antaa 
viipymättä jäsenvaltion pyynnön tiedoksi 
ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 
arviointikertomus on lähetetty tai asetuksen
(EY) N:o 1829/2003 6 artiklan 6 kohdassa 
ja 18 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu 
viranomaisen lausunto on saatu. Komissio 
antaa viipymättä jäsenvaltion pyynnön 
tiedoksi ilmoittajalle/hakijalle sekä muille 
jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Jotta ilmoituksen/hakemuksen maantieteellisen soveltamisalan mukauttaminen, jota 
jäsenvaltio pyytää lupamenettelyn aikana, olisi oikeudellisesti kestävä, se olisi perusteltava 
pakottavilla syillä, esimerkiksi perusteilla, joita sovelletaan siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltiot rajoittavat GMO:ien viljelyä tai kieltävät sen alueillaan luvan myöntämisen 
jälkeen. 

Tarkistus 23

Neuvoston kanta
1 artikla
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija 
vastustaa 1 kohdan mukaista jäsenvaltion 
pyyntöä, ilmoittajan/hakijan on 
ilmoitettava siitä komissiolle ja 
jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa siitä, kun 
komissio on antanut tämän pyynnön 
tiedoksi. Jos ilmoittaja/hakija antaa 
suostumuksensa nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä, 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa 
luvassa tai hyväksynnässä.

2. Siinä tapauksessa, että ilmoittaja/hakija 
vastustaa 1 kohdan mukaista jäsenvaltion 
pyyntöä, ilmoittajan/hakijan on 
ilmoitettava siitä komissiolle ja 
jäsenvaltioille 30 päivän kuluessa siitä, kun 
komissio on antanut tämän pyynnön 
tiedoksi. Komissio julkistaa vastustusta 
koskevan ilmoituksen. Jos 
ilmoittaja/hakija antaa suostumuksensa 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä, 
ilmoituksen/hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa mukautetaan kirjallisessa 
luvassa tai hyväksynnässä. Komissio 
julkistaa tällaisen suostumuksen.

Or. en
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Tarkistus 24

Neuvoston kanta
1 artikla
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos ilmoittaja/hakija vastustaa 
ilmoituksensa/hakemuksensa 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamista jäsenvaltion tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti esittämän pyynnön 
mukaisesti, kyseessä oleva jäsenvaltio voi 
hyväksyä toimenpiteitä, joilla rajoitetaan 
tämän GMO:n viljelyä tai kielletään se 
jäsenvaltion koko alueella tai osalla, kun 
GMO on hyväksytty tämän direktiivin C 
osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti, edellyttäen että nämä 
toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja 
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

3. Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista
jäsenvaltio voi tämän direktiivin tai 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla 
toteutetun riskinarvioinnin jälkeen ja 
toimiessaan riskienhallinnasta 
vastaavana tahona hyväksyä 
toimenpiteitä, joilla rajoitetaan GMO:n tai 
viljelykasvin tai ominaisuuden perusteella 
määritetyn GMO:ien ryhmän tai kaikkien 
GMO:ien viljelyä tai kielletään se 
jäsenvaltion koko alueella tai sen osalla, 
kun GMO on hyväksytty tämän direktiivin 
C osan tai asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
mukaisesti, edellyttäen että nämä 
toimenpiteet ovat unionin oikeuden 
mukaisia, perusteltuja, oikeasuhteisia ja
syrjimättömiä sekä perustuvat lisäksi 
pakottaviin syihin, esimerkiksi seuraaviin:

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka ovat
tämän direktiivin ja asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti arvioiduista 
tekijöistä erillisiä;

a) ympäristöpoliittiset tavoitteet, jotka
liittyvät GMO:ien viljelystä mahdollisesti 
aiheutuviin ympäristövaikutuksiin ja jotka 
täydentävät tämän direktiivin ja asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 mukaisesti 
suoritetussa tieteellisessä 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 
tarkasteltuja vaikutuksia. Näitä syitä 
voivat olla

– rikkakasvien ja tuholaisten torjunta-
aineresistenssin kehittymisen estäminen; 

– muuntogeenisen lajikkeen invasiivisuus 
tai kestävyys tai mahdollisuus 
risteytymiseen kotoperäisten viljeltyjen tai 
luonnonvaraisten kasvien kanssa; 

– GMO:ien viljelyyn liittyvistä 
viljelykäytäntöjen muutoksista 
paikalliselle ympäristölle aiheutuvien 
kielteisten vaikutusten estäminen;
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– paikallisen biologisen 
monimuotoisuuden säilyttäminen, 
mukaan lukien tietyt elinympäristöt ja 
ekosysteemit tai tietyntyyppiset luonnon 
tai maiseman ominaisuudet sekä erityiset 
ekosysteemitehtävät ja -palvelut;

– tietojen puuttuminen tai riittämättömät 
tiedot GMO:ien levittämisen mahdollisista 
kielteisistä vaikutuksista jäsenvaltion 
paikalliseen tai alueelliseen ympäristöön 
tai biologiseen monimuotoisuuteen;

b) kaavoitus; b) kaavoitus;

c) maankäyttö; c) maankäyttö;

d) sosioekonomiset vaikutukset; d) sosioekonomiset vaikutukset, 
esimerkiksi rinnakkaiseloon liittyvien 
toimenpiteiden epäkäytännöllisyys tai 
suuret kustannukset tai näiden 
toimenpiteiden toteutuksen 
mahdottomuus, joka johtuu erityisistä 
maantieteellisistä oloista (esimerkiksi 
pienet saaret tai vuoristoalueet);

e) GMO:ien muissa tuotteissa 
esiintymisen välttäminen, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 26 a artiklan 
soveltamista;

f) maatalouspolitiikan tavoitteet; f) maatalouspolitiikan tavoitteet. Näitä 
syitä voivat olla

– tarve suojella maataloustuotannon 
monimuotoisuutta;

– sellaisten maatalouskäytäntöjen 
ylläpitäminen ja kehittäminen, joiden 
avulla tuotanto ja ekosysteemien 
kestävyys voidaan yhdistää paremmin; 

– tarve taata siementen puhtaus.

g) yleinen järjestys.

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä lukuun ottamatta 
g alakohdassa säädettyä perustetta, jota ei 
voida käyttää erikseen, sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen 

Näihin perusteisiin voidaan vedota 
erikseen tai yhdessä sen jäsenvaltion tai 
alueen erityisolosuhteista riippuen, jossa 
kyseisiä toimenpiteitä sovelletaan, mutta ne 
eivät saa missään tapauksessa olla 
ristiriidassa tämän direktiivin tai asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.
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(EY) N:o 1829/2003 nojalla toteutetun 
ympäristöriskien arvioinnin kanssa.

Or. en

Perustelu

Tämä on muutossäädöksen keskeinen tarkistus.

– Jäsenvaltioiden olisi voitava rajoittaa kaikkien GMO:ien tai tietyn GMO:n viljelyä, kuten 
komission alkuperäisessä ehdotuksessa hahmoteltiin.

– Jäsenvaltioiden olisi myös voitava toimia riskienhallinnasta vastaavana tahona voidakseen 
vedota erilaisiin tekijöihin (ympäristövaikutukset, sosioekonomiset vaikutukset tai vaikutukset 
maatalouteen) kieltääkseen kyseisen GMO:n (kyseisten GMO:ien) viljelyn. 

– Nämä perusteet eivät saisi olla liian epämääräisiä, ja niillä olisi varmistettava 
oikeusvarmuus.

Tämä tarkistus sisältää keskeiset osat ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyistä parlamentin 
tarkistuksista 40 ja 41.

Tarkistus 25

Neuvoston kanta
1 artikla
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Kyseinen jäsenvaltio voi ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun 75 päivän pituisen 
kauden päättyessä ja viimeistään kahden 
vuoden kuluttua luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä hyväksyä toimenpiteet joko 
alun perin ehdotetussa muodossa tai 
muutettuina komissiolta mahdollisesti 
saatujen huomautusten huomioon 
ottamiseksi. Nämä toimenpiteet on 
viipymättä annettava tiedoksi komissiolle, 
muille jäsenvaltioille ja
ilmoittajalle/hakijalle.

Kyseinen jäsenvaltio voi ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun 75 päivän pituisen 
kauden päättyessä hyväksyä
luvan/hyväksynnän koko voimassaolon 
ajan ja unionin hyväksynnän 
voimaantulopäivästä alkaen toimenpiteet 
joko alun perin ehdotetussa muodossa tai 
muutettuina komissiolta mahdollisesti 
saatujen huomautusten huomioon 
ottamiseksi. Nämä toimenpiteet on 
viipymättä annettava tiedoksi komissiolle, 
muille jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan jäsenvaltioille mahdollisuus toteuttaa toimenpiteitä 
hyväksynnän koko voimassaolon ajan. 

Tarkistus 26

Neuvoston kanta
1 artikla
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Kun jokin jäsenvaltio katsoo, sen 
jälkeen kun GMO on hyväksytty tämän 
direktiivin tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 nojalla ja aikaisintaan kahden 
vuoden kuluttua luvan/hyväksynnän 
myöntämisestä, että uudet objektiiviset 
olosuhteet oikeuttavat luvan/hyväksynnän 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamisen, se voi noudattaa 
1-4 kohdan mukaista menettelyä 
soveltuvin osin, edellyttäen, että tällaiset 
toimenpiteet eivät vaikuta niiden 
hyväksyttyjen GMO-siementen eivätkä 
kasvien lisäysaineistojen viljelyyn, jotka 
on laillisesti istutettu ennen näiden 
toimenpiteiden hyväksymistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kun kansallisia toimenpiteitä voidaan hyväksyä hyväksynnän koko voimassaolon ajan 
(tarkistus 25), tämä säännös on tarpeeton.

Tarkistus 27

Neuvoston kanta
1 artikla
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 5 a kohta (uusi)
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Neuvoston kanta Tarkistus

5 a. Jäsenvaltion, joka aikoo hyväksyä 
toimenpiteitä tämän artiklan 3 kohdan 
nojalla, on 

a) varmistettava, että tällaisia 
viljelykasveja laillisesti viljelleillä 
viljelijöillä on riittävästi aikaa meneillään 
olevan kasvukauden päättämiseen; ja

b) tehtävä ensin riippumaton kustannus-
hyötyanalyysi, jossa on otettu huomioon 
vaihtoehtoja.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyt tarkistukset 17 ja 42, joissa 
vahvistettiin jo markkinoille saatettuihin GMO:ihin liittyvät kaksi uutta perustetta, jotka 
jäsenvaltioiden on täytettävä.

Tarkistus 28

Neuvoston kanta
1 artikla
Direktiivi 2001/18/EY
26 b artikla – 7 kohta – johdantokappale

Neuvoston kanta Tarkistus

7. GMO:a koskevan luvan/hyväksynnän 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamiseksi 5 ja 6 kohdan mukaisesti
ja sillä edellytyksellä, että 
luvanhaltija/hyväksynnän saanut 
5 kohdan mukaisesti nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä hyväksyy 
jäsenvaltion pyynnön,

7. GMO:a koskevan luvan/hyväksynnän 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukauttamiseksi 6 kohdan mukaisesti,

Or. en

Perustelu

Liittyy tarkistukseen 25 ja 5 kohdan poistamiseen.



PE537.550v01-00 30/37 PR\1035169FI.doc

FI

Tarkistus 29

Neuvoston kanta
1 artikla
Direktiivi 2001/18/EY
26 b a artikla (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

”26 b a artikla

Vastuuta koskevat vaatimukset ja 
rahalliset takuut

Jäsenvaltioiden on perustettava yleinen ja 
pakollinen taloudellista vastuuta ja 
rahallisia takuita koskeva järjestelmä, jota 
sovelletaan kaikkiin toimijoihin ja jonka 
avulla taataan, että saastuttaja maksaa 
tahattomista vaikutuksista tai vahingoista, 
joita voi aiheutua GMO:ien 
tarkoituksellisesta levittämisestä tai 
markkinoille saattamisesta.”

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 24. 

Tarkistus 30

Neuvoston kanta
1 artikla
Direktiivi 2001/18/EY
26 c artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Jos hakemus on käsiteltävänä ja 
ilmoittaja/hakija on nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostunut pyyntöön 
30 päivän kuluessa kyseisen pyynnön 
tiedoksi antamisesta, ilmoituksen/hakijan 
hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa on muutettava sen 
mukaisesti. Tämän direktiivin nojalla 
annettu kirjallinen lupa ja tarvittaessa 
19 artiklan mukaisesti tehty päätös samoin 

2. Jos hakemus on käsiteltävänä ja 
ilmoittaja/hakija on nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostunut pyyntöön 
30 päivän kuluessa kyseisen pyynnön 
tiedoksi antamisesta, ilmoituksen/hakijan 
hakemuksen maantieteellistä 
soveltamisalaa on muutettava sen 
mukaisesti. Tämän direktiivin nojalla 
annettu kirjallinen lupa ja tarvittaessa 
19 artiklan mukaisesti tehty päätös samoin 
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kuin asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 
19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös 
on annettava sen ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukautuksen perusteella, johon 
ilmoittaja/hakija on suostunut 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä.

kuin asetuksen (EY) N:o 1829/2003 7 ja 
19 artiklan nojalla tehty hyväksymispäätös 
on annettava sen ilmoituksen/hakemuksen 
maantieteellisen soveltamisalan 
mukautuksen perusteella, johon 
ilmoittaja/hakija on suostunut 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä. 
Komissio julkistaa tällaisen 
suostumuksen.

Or. en

Tarkistus 31

Neuvoston kanta
26 b artikla – 3 kohta
Direktiivi 2001/18/EY
26 c artikla – 3 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Jos hyväksyntä on jo myönnetty ja 
luvanhaltija on nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostunut pyyntöön 
30 päivän kuluessa tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun pyynnön tiedoksi 
antamisesta, hyväksyntä on luvanhaltijan 
hyväksymä. Tämän direktiivin mukaisen 
kirjallisen luvan osalta toimivaltaisen 
viranomaisen on muutettava luvan 
soveltamisalaa luvanhaltijan 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä 
hyväksymällä tavalla ja, kun se on tehty, 
ilmoitettava siitä komissiolle, 
jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle. Asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 mukaisen luvan osalta 
komissio muuttaa hyväksymispäätöstä 
tämän mukaisesti soveltamatta mainitun 
asetuksen 35 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä. Komissio ilmoittaa asiasta 
jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle. 

3. Jos hyväksyntä on jo myönnetty ja 
luvanhaltija on nimenomaisesti tai 
hiljaisella menettelyllä suostunut pyyntöön 
30 päivän kuluessa tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun pyynnön tiedoksi 
antamisesta, hyväksyntä on luvanhaltijan 
hyväksymä. Tämän direktiivin mukaisen 
kirjallisen luvan osalta toimivaltaisen 
viranomaisen on muutettava luvan 
soveltamisalaa luvanhaltijan 
nimenomaisesti tai hiljaisella menettelyllä 
hyväksymällä tavalla ja, kun se on tehty, 
ilmoitettava siitä komissiolle, 
jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle. Asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 mukaisen luvan osalta 
komissio muuttaa hyväksymispäätöstä 
tämän mukaisesti soveltamatta mainitun 
asetuksen 35 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä. Komissio ilmoittaa asiasta 
jäsenvaltioille ja luvanhaltijalle. Komissio 
myös julkistaa tällaisen sopimuksen.

Or. en
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Tarkistus 32

Neuvoston kanta
1 artikla
Direktiivi 2001/18/EY
26 c artikla – 4 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Jos ilmoittaja/hakija tai tapauksen 
mukaan luvanhaltija vastustaa tällaista 
pyyntöä, sovelletaan 26 b artiklan 3–
9 kohtaa soveltuvin osin.

4. Jos ilmoittaja/hakija tai tapauksen 
mukaan luvanhaltija vastustaa tällaista 
pyyntöä, komissio julkistaa vastustusta 
koskevan ilmoituksen. Edellä olevan
26 b artiklan 3–9 kohtaa sovelletaan
soveltuvin osin.

Or. en

Tarkistus 33

Neuvoston kanta
2 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

Komissio antaa viimeistään neljän vuoden 
kuluttua … päivästä …kuuta …+ Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin käytöstä jäsenvaltioissa, 
myös niiden säännösten toimivuudesta, 
jotka tarjoavat jäsenvaltioille 
mahdollisuuden rajoittaa GMO:ien viljelyä 
tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla, 
sekä sisämarkkinoiden toiminnan 
moitteettomuudesta. Tähän kertomukseen 
voidaan liittää komission aiheelliseksi 
katsomia säädösehdotuksia. Komissio 
raportoi lisäksi edistymisestä, jota on 
saatu aikaan normatiivisen aseman 
antamisessa viranomaisen 
muuntogeenisten kasvien 
ympäristöriskeistä vuonna 2010 antamalle 
entistä tiukemmalle ohjeistukselle.

Komissio antaa viimeistään neljän vuoden 
kuluttua … päivästä …kuuta …+ Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän direktiivin käytöstä jäsenvaltioissa, 
myös niiden säännösten toimivuudesta, 
jotka tarjoavat jäsenvaltioille 
mahdollisuuden rajoittaa GMO:ien viljelyä 
tai kieltää se koko alueellaan tai sen osalla, 
sekä sisämarkkinoiden toiminnan 
moitteettomuudesta. Tähän kertomukseen 
voidaan liittää komission aiheelliseksi 
katsomia säädösehdotuksia. Tämän 
ajanjakson aikana komissio antaa lisäksi 
normatiivisen aseman viranomaisen 
muuntogeenisten kasvien 
ympäristöriskeistä vuonna 2010 antamalle 
entistä tiukemmalle ohjeistukselle.
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_______________ ______________

Virallinen lehti: lisätään tämän direktiivin 
voimaantulopäivä.

Virallinen lehti: lisätään tämän direktiivin 
voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi vuonna 2010 muuntogeenisten kasvien 
ympäristöriskien arvioinnista (tiukemman) ohjeistuksen. Koska ohjeistus ei ole tällä hetkellä 
oikeudellisesti sitova, komissiota olisi pyydettävä antamaan sille normatiivinen asema 
viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän muutossäädöksen voimaantulosta.
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PERUSTELUT

I. Tausta 

Unionin 28 jäsenvaltion ympäristöministerit hyväksyivät 23. heinäkuuta 2014 neuvoston 
kannan GMO:ien viljelyn rajoittamisesta tai kieltämisestä alueellaan.

Käytännössä on kyse GMO:ien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön annetun 
direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta lisäämällä siihen uusi artikla, jossa laajennetaan 
jäsenvaltioiden oikeuksia perustella oikeudellisesti GMO:ien viljelyn kansallista tai alueellista 
kieltoa. Tätä muutosta sovelletaan myös GMO:ja tai niistä saatuja tuotteita sisältävät 
elintarvikkeet tai rehut kattavan asetuksen (EY) N:o 1829/2003 nojalla sallittujen GMO:ien 
viljelyyn.

Näissä kahdessa säädöstekstissä vahvistetaan tiukka oikeudellinen kehys, jonka mukaan 
GMO voidaan saattaa markkinoille ainoastaan luvan myöntämisen jälkeen ihmisten ja 
eläinten terveydelle sekä ympäristölle aiheutuvien riskien tieteellisen arvioinnin perusteella.

On syytä täsmentää, että käsiteltävänä oleva teksti koskee ainoastaan GMO:ien viljelyä 
sadonkorjuuta tai pellolla tehtävää tutkimusta varten. Tämä säädös ei siis kata pääasiassa 
eläinten rehuksi tarkoitettujen GMO:ien tuontia. 

Jäsenvaltiot hyväksyivät kompromissin kolme vuotta sen jälkeen kun parlamentti oli ilmaissut 
kantansa ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2011.

Vaikka kaikki suhtautuvat myönteisesti tässä asiassa saavutettuun edistymiseen, tilanne on 
entistä arkaluonteisempi:

1) Eurooppalaisessa yleisessä mielipiteessä vastustetaan yhä enemmän GMO:ja ja erityisesti 
niiden esiintymistä elintarvikkeissa. Joulukuussa 2010 julkaistun elintarvikkeita koskevan 
Eurobarometri-erityistutkimuksen 354 mukaan ainoastaan 21 % eurooppalaisista oli 
samaa mieltä väitteestä, että GMO-ravinto on turvallista tuleville sukupolville (58 % oli 
eri mieltä).

Uusi Eurobarometri-tutkimus olisi erittäin tervetullut. Se osoittaisi hyvin todennäköisesti, 
että suuri enemmistö kansalaisista vastustaa edelleen GMO:ien viljelyä Euroopassa. 

2) Helmikuussa 2014 19 hallitusta 28:sta vastusti muuntogeenistä maissia TC1507, ja asia 
sai suurta huomiota mediassa. Ainoastaan viiden jäsenvaltion muodostama vähemmistö 
(Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Viro, Suomi ja Ruotsi) äänesti tämän uuden GMO-
lajikkeen hyväksymisen puolesta, joten asia jäi lopulta komission päätettäväksi eikä se 
ole vielä tehnyt päätöstään. 

3) Unionin keskitetty lupajärjestelmä on jäädytetty. Maissia TC1507 koskevan pyynnön 
ohella kuusi muuta GMO:n (viisi maissia ja soija) viljelyä koskevaa lupamenettelyä on 
käynnissä. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on antanut niistä 
puoltavan lausunnon, mutta komissio epäröi asian viemistä äänestykseen jäsenvaltioiden 



PR\1035169FI.doc 35/37 PE537.550v01-00

FI

enemmistön voimakkaan vastustuksen vuoksi. 

4) Tätä taustaa vasten komission uusi puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti komission 
poliittisista suuntaviivoista 15. heinäkuuta 2014 parlamentin jäsenille pitämässään 
puheessa seuraavaa: ”Lisäksi aion laittaa alulle muuntogeenisten organismien 
hyväksymiseen sovellettavan lainsäädännön tarkistamisen. Mielestäni ei ole oikein, että 
nykyisten sääntöjen mukaan komissiolla on oikeudellinen velvollisuus hyväksyä uudet 
organismit tuontia ja jalostusta varten, vaikka selvä enemmistö jäsenvaltiosta vastustaa 
sitä.”
Hän vahvisti aikomuksensa terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta vastaavalle uudelle 
komission jäsenelle lähettämässään toimeksiantokirjeessä, jossa hän kehotti tätä 
tarkastelemaan uudelleen toimikautensa ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 
GMO:ihin sovellettavaa päätöksentekomenettelyä.

Esittelijän on otettava huomioon tämä uusi poliittinen ympäristö suositusluonnosta 
laatiessaan.

Esittelijä jakaa parlamentin, jäsenvaltioiden enemmistön ja komission uuden puheenjohtajan 
yhteisen tahdon ratkaista GMO:ja koskeva kysymys, joka on juuttunut paikalleen kaikkia 
osapuolia turhauttavien muodollisuuksien vuoksi. 

II. Neuvoston kannan tavoitteet ja rajoitteet 

On syytä muistuttaa, että tämän lainsäädäntökehyksen muuttamisen keskeinen tavoite on 
antaa sellaisille jäsenvaltioille lisää vapautta ja suurempi oikeusvarmuus, jotka haluavat 
kieltää unionin tasolla hyväksytyn GMO:n viljelyn niiden koko alueella tai sen osalla. 
Neuvosto toteaa tämän yksiselitteisesti johdanto-osan 5 kappaleessa.

Vaikka neuvostolla on sama tavoite kuin parlamentilla ja se on hyväksynyt tiettyjä 
parlamentin esittämiä tarkistuksia, se on lisännyt samalla menettelyn, jolla otetaan käyttöön 
kansallisille viranomaisille asetettuja uusia velvoitteita.
Jäsenvaltion olisi ensin (niin kutsuttu vaihe I) esitettävä yritykselle, joka haluaa saattaa 
GMO:n unionin markkinoille, pyyntö sen varmistamiseksi, että lupa ei kata jäsenvaltion 
aluetta (uusi 26 b artiklan 1 ja 2 kohta).

Ainoastaan siinä tapauksessa, että vaihe I ei johda tulokseen ja että yritys vastustaa pyyntöä, 
sovelletaan alkuperäistä menettelyä (vaihe II), jolla tarkoitetaan niitä oikeudellisia perusteita, 
joihin jäsenvaltio voi vedota kieltääkseen GMO:n viljelyn (uusi 26 b artiklan 3 kohta). 

Kyseessä on siis kaksi peräkkäistä vaihetta, joista ensimmäinen on ehtona toiselle, sen sijaan 
että noudatettaisiin komission alkuperäiseen ehdotukseen ja parlamentin muutettuun 
ehdotukseen sisältynyttä menettelyä, joka olisi säilytettävä keskeisessä asemassa vuoden 2001 
direktiiviin tehtävässä muutoksessa.

Näyttää ikävästi siltä, että neuvoston versiossa pääasiasta tulee toissijainen, mikä on vastoin 
parlamentin äänestyksessä 5. heinäkuuta 2011 hyväksyttyä tavoitetta. 

Siksi esittelijä esittää 26 b artiklan 3 kohtaan tarkistusta 24, joka on tarpeen, jotta jäsenvaltion 
turvautuminen vaiheeseen I olisi vapaaehtoista.
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Toinen jäsenvaltion oikeuksiin kohdistuva este on GMO:n viljelyn kansallista kieltämistä 
koskevan menettelyn tiukka ajallinen rajaaminen: jäsenvaltiolla olisi jatkossa ainoastaan kaksi 
vuotta aikaa toimia sen jälkeen kun lupa on myönnetty unionin tasolla. 

Esittelijä ei ymmärrä tällaista rajoitusta ja katsoo, että asianmukainen määräaika on 
kymmenen vuotta eli luvan lainsäädännön mukainen voimassaoloaika. Tätä koskee 
26 b artiklan 4 kohtaan esitetty tarkistus 25.

Ehdotuksen 26 b artiklan 5 kohdassa tarkoitettu täydentävä menettely menettää tämän vuoksi 
merkityksensä, joten se poistetaan tarkistuksessa 26.

Lisäksi, mitä tulee avoimeen luetteloon perusteista, joihin voidaan vedota GMO:ien viljelyn 
kieltämiseksi, esittelijä katsoo, että konkreettisten esimerkkien puuttuminen heikentää 
lainsäädäntökehystä. Tämän vuoksi esittelijä esittää tarkistusta 24, jonka teksti on lähellä 
ensimmäisessä käsittelyssä ehdottomalla enemmistöllä hyväksyttyä tekstiä sillä erotuksella, 
että jatkossa perusteita olisi viisi ryhmää:

• ympäristöä koskevat perusteet, jotka täydentävät EFSA:n unionin tasolla arvioimia 
perusteita; perusteet ovat täydentäviä, koska ne liittyvät GMO:ien käytön paikallisiin tai 
järjestelmään liittyviin näkökohtiin tietyssä maanviljelyyn liittyvässä yhteydessä 

• kaavoitukseen liittyvät perusteet 

• maankäyttöä koskevat perusteet

• sosioekonomisiin vaikutuksiin liittyvät perusteet; niissä on kyse esimerkiksi korkeista 
kustannuksista, joita tavanomaista ja/tai luonnonmukaista viljelyä harjoittaville 
maanviljelijöille aiheutuu saastumisesta

• maatalouspolitiikan tavoitteisiin liittyvät perusteet.

Nämä perusteet takaavat jäsenvaltioille riittävästi joustovaraa, jotta ne voivat toteuttaa 
soveltuvia toimenpiteitä muuttamatta unionin nykyistä riskinarviointia tai vaikuttamatta 
siihen.

III. Muut esittelijän esittämät tarkistukset

Parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 28 tarkistusta muutetussa ehdotuksessa, ja 
suurin osa niistä ei herättänyt keskustelua tai ne hyväksyttiin ehdottomalla enemmistöllä. 
Esittelijä esittää vastaavasti yhteensä 33 tarkistusta, jotka kattavat tärkeimmät ensimmäisessä 
käsittelyssä hyväksytyt tarkistukset, joita ei ole sisällytetty neuvoston kantaan.

Tämän vuoksi on toteutettava seuraavat toimet:

– Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä tekemä valinta ympäristöä koskevasta 
oikeusperustasta (tarkistus 1) on vahvistettava uudelleen. Tällä uudella lainsäädännöllä ei 
pyritä muuttamaan ainoastaan direktiiviä 2008/18/EY vaan myös asetusta (EY) N:o 
1829/2003, kun yrityksen esittämä lupahakemus koskee sekä viljelyä että ihmisten tai 
eläinten ravintoa. Vaikka vuoden 2001 direktiivissä pidettiin parempana sisämarkkinoita 
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koskevaa oikeusperustaa, lainsäätäjät valitsivat vuoden 2003 asetukselle jopa kolme 
oikeusperustaa: maatalouden, sisämarkkinat ja kansanterveyden. 

Tekstin keskeisenä tavoitteena on lisäksi suuremman joustovaran antaminen jäsenvaltioille 
GMO:ien viljelyn kieltämiseksi niiden alueella muun muassa vetoamalla ympäristöön 
liittyviin syihin, esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden suojeluun tai elinympäristöjen ja 
ekosysteemien säilyttämiseen.

– Riskinarviointia koskevaa menettelyä on lujitettava. Tarkistuksella 3 pyritään ottamaan 
käyttöön 4. joulukuuta 2008 kokoontuneen ympäristöneuvoston hyväksymät päätelmät, 
joissa kehotetaan käyttämään täysimääräisiä ja tehokkaita riskinarviointimenetelmiä, 
siinä määrin kuin GMO:ien viljelyn pitkäaikaisia vaikutuksia ei ole tähän mennessä otettu 
riittävästi huomioon.

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille, että tämä asia sisältyy neuvoston tekstin säännöksiin. 
Neuvoston tekstiä on kuitenkin tiukennettava. Tätä varten esitetään tarkistus 33, jolla pyritään 
antamaan EFSA:n suuntaviivoille velvoittava asema.

– Jäsenvaltiot on velvoitettava toteuttamaan toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan 
rinnakkaiselo.

Tätä varten heinäkuussa 2011 täysistunnossa hyväksyttiin 26 b artiklaan muutos, jonka 
esittelijä haluaa esittää uudelleen tarkistuksessa 21.

On tärkeää, että tähän säädöstekstiin sisällytetään jäsenvaltioiden velvollisuus varmistaa 
rinnakkaiselo ja estää erityisesti leviäminen rajojen yli. Tämän tiukan vaatimuksen on 
esittänyt suurin osa eurooppalaisista viljelijöistä. 

Muutoksia ehdotetaan myös GMO:ien viljelyn rajoitus- ja kieltomenettelyn avoimuuden 
takaamiseksi ja näiden merkittävien päätösten julkistamisen varmistamiseksi.


