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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 6 olevan 
2 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 
Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 
lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 
toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Espanjan edustajainhuone ja Espanjan senaatti ovat antaneet liitteenä olevan perustellun 
lausunnon kyseisestä ehdotuksesta asetukseksi.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.
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LIITE

EUROOPPA-ASIOISTA VASTAAVAN SEKAVALIOKUNNAN 16. KESÄKUUTA 
2015 ANTAMA PERUSTELTU LAUSUNTO 1/2015, JONKA MUKAAN EHDOTUS 
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI ASETUKSEN 
(EY) N:O 1829/2003 MUUTTAMISESTA SILTÄ OSIN KUIN ON KYSE 
JÄSENVALTIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA RAJOITTAA MUUNTOGEENISTEN 
ELINTARVIKKEIDEN JA REHUJEN KÄYTTÖÄ TAI KIELTÄÄ SE ALUEELLAAN
(COM (2015) 177 LOPULLINEN) (2015/0093 (COD)), EI NOUDATA 
TOISSIJAISUUSPERIAATETTA

TAUSTAA

A. Pöytäkirjassa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, joka on liitetty 
vuonna 2007 tehtyyn ja 1. joulukuuta 2009 voimaan tulleeseen Lissabonin sopimukseen, 
vahvistetaan menettely, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden parlamentit valvovat, että 
Euroopan unionin säädösehdotukset noudattavat toissijaisuusperiaatetta. Pöytäkirja on 
pantu täytäntöön Espanjassa 24. joulukuuta annetulla lailla 22/2009, jolla muutetaan 
8. toukokuuta annettua lakia 19/1994. Tämän perustellun lausunnon oikeusperusta on 
etenkin lain 3/1994 uuden 5 artiklan j kohta sekä uudet 6 ja 8 artikla.

B. Komissio on hyväksynyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden 
mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää 
se alueellaan, ja se on toimitettu kansallisille parlamenteille, joilla on kahdeksan viikkoa 
aikaa tarkistaa, noudattaako ehdotus toissijaisuusperiaatetta. Määräaika umpeutuu 23. 
kesäkuuta 2015. 

C. Eurooppa-asioista vastaavan sekavaliokunnan puhemiehistö ja edustajat tekivät 
20. toukokuuta 2015 päätöksen kyseisen Euroopan unionin säädösehdotuksen 
tarkastelemisesta ja nimesivät esittelijäksi senaattori D. Ángel Pintado Barbanojin sekä 
pyysivät hallitusta esittämään lain 8/1994 3 artiklan j kohdan mukaisen selvityksen.

D. Sekavaliokunta on vastaanottanut Espanjan hallituksen selvityksen. Se katsoo, että 
ehdotus asetuksen muuttamiseksi vaikuttaa toissijaisuusperiaatteen asianmukaiseen 
soveltamiseen, koska siinä vastuu siirretään hallinnolle, jolla ei ole tarpeellisia valmiuksia 
suunnitellun toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi, joten se ei noudata 
toissijaisuusperiaatetta.

E. Eurooppa-asioista vastaava sekavaliokunta hyväksyi 16. kesäkuuta 2015 pidetyssä 
kokouksessaan seuraavan lausunnon: 

PERUSTELTU LAUSUNTO

1. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 1 kohdassa määrätään, että ”unioni 
käyttää toimivaltaansa toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen”. 
Sopimuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaan ”toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni 
toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan jos ja siltä 
osin kuin jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella 
tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan 
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suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin 
tasolla”.

2. Tarkasteltava säädösehdotus perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklaan, jossa säädetään seuraavaa:

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

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

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

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

3. Euroopan unionissa on käytössä kattava lainsäädäntökehys muuntogeenisten 
elintarvikkeiden ja rehujen hyväksymistä, jäljitettävyyttä ja merkitsemistä varten. 
Muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annettu asetus (EY) N:o 1829/2003 kattaa 
elintarvikkeet, elintarvikelisäaineet ja rehut, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja 
tai jotka koostuvat tai on valmistettu muuntogeenisistä organismeista. Sen 
soveltamisalaan kuuluvat myös muihin käyttötarkoituksiin, kuten viljelyyn, käytettävät 
muuntogeeniset organismit, jos niitä on tarkoitus käyttää elintarvikkeiden ja rehujen 
valmistuksessa. Näistä eri tuotteista käytetään tässä asiakirjassa nimitystä 
”muuntogeeniset organismit ja muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut”.

Asetuksella (EY) N:o 1829/2003 on otettu käyttöön lupamenettely, jonka tarkoituksena 
on varmistaa, ettei asianomaisten tuotteiden saattaminen markkinoille aiheuta riskiä 
ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle. Tämän johdosta menettelyn keskiössä 
on tieteellinen riskinarviointi: jokaisen tuotteen markkinoille saattamista koskevan luvan 
on oltava asianmukaisesti perusteltu, ja tällöin käytettävä pääperuste on tieteellinen 
arviointi. Vastuu tieteellisistä riskinarvioinneista annetaan lainsäädännössä Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA), joka tekee ne yhteistyössä jäsenvaltioiden 
tieteellisten elinten kanssa.

Asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 on säännöksiä, joiden nojalla komissio tai jäsenvaltiot 
voivat hyväksyä hätätoimenpiteitä hyväksytyn muuntogeenisen organismin markkinoille 
saattamista tai käyttöä vastaan, jos vaikuttaa siltä, että tuote todennäköisesti aiheuttaa 
vakavan riskin terveydelle tai ympäristölle. Tällaisten toimenpiteiden perusteeksi on 
oltava tieteellistä näyttöä, joka osoittaa, että kyseinen tuote todennäköisesti aiheuttaa 
vakavan riskin terveydelle tai ympäristölle.

4. Ehdotus muuntogeenisiä organismeja sisältävien tuotteiden käytön mahdollisia 
rajoituksia tai kieltoja koskevan asetuksen 1823/2003 muuttamiseksi aiheuttaa tiettyä 
epävarmuutta komission tavoitteiden suhteen, sillä niitä ei ole riittävän hyvin 
täsmennetty. On ymmärrettävää, että yksiselitteisen ja kaikkien jäsenvaltioiden tukeman 
toimintapolitiikan määrittely komissiossa on vaikeaa. Katsomme, että siitä huolimatta 
olisi pyrittävä säilyttämään tasapainoinen kanta, joka antaa takeet kuluttajille, raaka-
aineiden ja rehun tuottajille, karjataloudelle ja liha-alalle. Tämä ehdotus asetuksen 
muuttamiseksi heikentää oikeusvarmuutta, aiheuttaa lisäkustannuksia ja hajottaa 
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yhtenäismarkkinoita. Tieteellisten takeiden järjestelmästä siirrytään toiseen, jossa 
etusijalla ovat poliittiset tai ideologiset edut ja kannat. Riippuvuutemme raaka-aineista 
(viljasta, öljykasveista ja valkuaiskasveista) on niin suurta, että tämän tuotannonalan 
tulevaisuudesta on pidettävä huolta.

Euroopan unioni on maailman suurin maataloustuotteiden tuoja. EU:n elintarvikeala 
käyttää keskimäärin 225 miljoonaa tonnia raaka-aineita rehua varten vuodessa. Eurooppa 
on erittäin riippuvainen muuntogeenisistä proteiinilähteistä eläintuotannossaan. Euroopan 
unioni tarvitsisi 15,5 miljoonan hehtaarin soijanviljelypinta-alan ollakseen omavarainen. 
Tällä hetkellä käytössä on 0,6 miljoonaa hehtaaria.

Muuntogeenisiä organismeja on viljelty nyt 19 vuoden ajan ja tällä hetkellä 18 miljoonaa 
viljelijää tuottaa muuntogeenisiä organismeja 181 miljoonalla hehtaarilla erityisesti 28 
maassa, joista merkittävimpiä ovat Yhdysvallat, Brasilia, Kanada, Argentiina ja Intia.

Euroopan maa- ja karjataloustuotannon kilpailukyky on selvästi riippuvainen siitä, että 
taatuista toimituslähteistä pidetään kiinni ja EU:n ja jäsenvaltioiden normeista vallitsee 
varmuus. Unionin viranomaisten jatkuva heiluriliike päätöksenteossa voi aiheuttaa täysin 
päinvastaisen vaikutuksen, kuin mitä on haettu. Se aiheuttaa sekaannusta kuluttajien 
keskuudessa, epävarmuutta tuottajissa ja taloudellisia menetyksiä, jotka vaikuttavat 
taloutemme kannalta keskeisen alan tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tehtävänä on laatia tieteellinen 
riskinarviointi. Vaikka asetus (EY) N:o 1829/2003 antaa komissiolle mahdollisuuden 
ottaa riskinarvioinnin lisäksi huomioon ”muut perustellut tekijät”, komissio ei ole 
pystynyt näiden tekijöiden pohjalta perustelemaan kieltoa tuotteille, joita EFSA on 
pitänyt turvallisina. Joka tapauksessa kielto olisi asetettava koko EU:n kattavaksi. Tämän 
seikan takia katsomme, että ehdotus vaarantaa markkinoiden yhtenäisyyden Euroopan 
unionissa ja se saattaa vaikuttaa vapaaseen kauppaan ja tavaroiden liikkumiseen. Se, että 
ei ole määritelty loppuun asti, mitkä syyt oikeuttavat poissulkemislausekkeiden 
hyväksymisen (positiivisen tai negatiivisen luettelon jättäminen pois) sekä se, että ei ole 
määritelty oikeudellisia järjestelyjä sellaisten kansallisten toimenpiteiden 
keskeyttämiseksi, joita voidaan pitää kohtuuttomina, puutteellisesti perusteltuina tai 
syrjivinä, aiheuttaa ilmiselvän oikeudellisen epävarmuuden riskin. 

Se tarkoittaa samalla myös sitä, että muuntogeenisillä rehuilla ruokitusta eläimistä 
valmistettuja eläintuotteita ei tarvitse merkitä sellaisiksi: muuntogeenisten organismien 
lupamenettelyn siirtäminen takaisin jäsenvaltioiden päätösvaltaan voi aiheuttaa tällaisen 
kansallisen merkintäpyynnön, jotta voidaan suojella niiden jäsenvaltioiden viljelijöitä, 
jotka ovat päättäneet kieltää muuntogeenisistä organismeista saaduista tuotteista 
valmistettujen rehujen käytön. Tällainen toimenpide merkitsisi estettä eläintuotteiden 
tuonnille jäsenvaltioista, jotka eivät ole päättäneet tällaisesta kiellosta. 

Muuntogeenisten tuotteiden käytön kieltäminen voitaisiin ulottaa joissakin jäsenvaltioissa 
myös esimerkiksi niiden kuljetuksiin, varastointiin tai jalostukseen näiden maiden 
alueella.

Toinen riski, joka aiheutuu moninkertaisista merkinnöistä ja monimutkaisista arvioista 
siitä, toteuttaako jokainen EU:n jäsenvaltio erityisiä kansallisia vaatimuksia, lisää 
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kuluttajien epävarmuutta ulkomaisia tuotteita kohtaan ja luo erilaisiin kriteereihin 
perustuvat kaksinkertaiset markkinat jäsenvaltioissa.

Voi syntyä syvä kuilu SEUT-sopimuksen 34 ja 36 artiklassa vahvistettujen avoimien 
markkinoiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden käsitteiden välille. Nähdäksemme 
päätöksenteon olisi aina perustuttava tieteeseen.

5. Arvioitaessa, noudattaako lainsäädäntöehdotus toissijaisuusperiaatetta, on huomautettava, 
että kyseessä on ala, muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käytön sääntely, jota on 
muutettu perinpohjaisesti 11. maaliskuuta 2015 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä (EU) 2015/412 direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin 
kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten organismien 
(GMOt) viljelyä tai kieltää se alueellaan. Ehdotuksella muutetaan taas oikeudellista 
kehystä, jolla jäsenvaltiot voivat hyväksyä toimenpiteitä, joilla kielletään tai rajoitetaan 
tiettyjen muuntogeenisen tuotteiden käyttöä, vain muutama kuukausi sen jälkeen kun alan 
oikeudellisia järjestelyjä muutettiin edellisen kerran. Ennen syventymistä ehdotuksen 
sisältöön on huomautettava, että häilyvän sääntelyn aiheuttama oikeusvarmuuden puute 
viittaa siihen, että toissijaisuusperiaatetta ei ole noudatettu, sillä olipa komission tavoite 
mikä tahansa, on ilmeistä, että se olisi ollut saavutettavissa vakaammalla oikeudellisella 
kehyksellä. 

Toisaalta on syytä korostaa, että ehdotus, jolla siirretään jäsenvaltioille vastuu rajoittaa 
muuntogeenisten organismien tai muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai 
kieltää se, vaarantaa toissijaisuusperiaatteen noudattamisen, sillä valtioilla ei ole aina 
valmiuksia tehdä tällaisia päätöksiä siten, että niillä ei haitata sisämarkkinoiden 
toimintaa. Mahdollinen epätasapaino jäsenvaltioiden lainsäädännössä uhkaa 
elintarvikkeiden ja rehujen markkinoiden toimintaa Euroopan unionissa ja aiheuttaa 
riskin siitä, että tämän ehdotuksen vaikutukset ovat päinvastaiset kuin ne, joita komissio 
toivoi.

PÄÄTELMÄ

Edellä esitetyistä syistä Eurooppa-asioista vastaava sekavaliokunta katsoo, että ehdotus 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003 
muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa 
muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan, ei 
noudata toissijaisuusperiaatetta, josta määrätään voimassa olevassa Euroopan unionista 
tehdyssä sopimuksessa

Tämä perusteltu lausunto on toimitettu Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 
Euroopan komissiolle jäsenvaltioiden parlamenttien ja Euroopan unionin toimielinten 
välisen poliittisen vuoropuhelun mukaisesti.


