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Asia: Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus 

asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin 

avoimuudesta ja kestävyydestä (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 

2018/0088(COD)) 

Arvoisa puheenjohtaja 

Pyysitte 19. marraskuuta 2018 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 

ehdotuksen oikeusperustan pätevyydestä ja asianmukaisuudesta. 

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 6. joulukuuta 2018. 

I – Tausta 

 

Ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä 

periaatteista ja vaatimuksista annettua asetusta1 sekä kahdeksaa siihen liittyvää säädöstä2 

elintarvikeketjuun sovellettavan riskinarvioinnin osalta. 

 

Komission ehdotus perustui maatalouden osalta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 43 artiklaan, sisämarkkinoilla tapahtuvan yhdenmukaistamisen osalta 

SEUT:n 114 artiklaan ja kansanterveyden osalta SEUT:n 168 artiklan 4 kohdan b alakohtaan. 

 

ENVI-valiokunnan jättämällä tarkistuksella pyritään lisäämään oikeusperustaan ympäristön 

osalta SEUT:n 192 artiklan 1 kohta. 

 

II – Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat 
 

Seuraavat SEUT:n artiklat esitetään oikeusperustana komission ehdotuksessa (alleviivaukset 

lisätty): 

 

SEUT:n 43 artiklassa määrätään maatalous- ja kalastuspolitiikan osalta seuraavaa: 

 

43 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 37 artikla) 

 

1. Komissio tekee ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelemisesta, 

sen toteuttamisesta ja kansallisten järjestelyjen korvaamisesta jollakin 40 

artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla järjestelmällä sekä tässä osastossa erityisesti 

mainittujen toimenpiteiden toteuttamisesta. 

 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, 

elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 

(EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).  
2 Täydellinen luettelo säädöksistä ja viittauksista niihin sisältyy oikeudellisen yksikön lausunnon alaviitteeseen 

nro 8. 
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Näissä ehdotuksissa on otettava huomioon tässä osastossa mainittujen 

maatalousasioiden keskinäinen riippuvuus. 

 

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan 

40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yhteisestä maatalouden 

markkinajärjestelystä sekä muista yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan 

tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavista säännöksistä. 

 

3. Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta hintojen, maksujen, tukien ja 

määrällisten rajoitusten vahvistamiseen sekä kalastusmahdollisuuksien 

vahvistamiseen ja jakamiseen liittyvät toimenpiteet. 

 

[...] 

 

 

SEUT:n 114 artiklassa määrätään sisämarkkinoilla tapahtuvan yhdenmukaistamisen 

osalta seuraavaa: 

 

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.  

 

[...] 

 

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 
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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 mainitun 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. 

 

 

SEUT:n 168 artiklan 4 kohdan b alakohdassa määrätään kansanterveyden osalta seuraavaa: 

 

168 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 152 artikla) 

 

1. Kaikkien unionin politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja 

toteuttamisessa varmistetaan ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu. 

 

[...] 

 

4. Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 5 kohdassa ja 6 artiklan a alakohdassa 

määrätään, ja noudattaen 4 artiklan 2 kohdan k alakohdan määräyksiä, 

Euroopan parlamentti ja neuvosto myötävaikuttavat tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja 

alueiden komiteaa kuultuaan tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 

saavuttamiseen toteuttamalla seuraavia toimenpiteitä, joilla voidaan puuttua 

yhteisiin turvallisuuskysymyksiin: 

 

a) toimenpiteitä, joilla asetetaan ihmisestä peräisin oleville elimille ja aineille 

sekä verelle ja verituotteille korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset; nämä 

toimenpiteet eivät estä jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai toteuttamasta 

tiukempia suojatoimenpiteitä; 
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b) eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualalla toimenpiteitä, joiden välittömänä 

tarkoituksena on kansanterveyden suojeleminen; 

 

c) toimenpiteitä, joilla asetetaan lääkkeille ja lääkinnällisille laitteille korkeat 

laatu- ja turvallisuusvaatimukset. 

 

[...] 

 

 

SEUT:n 192 artiklan 1 kohdassa, jota ehdotetaan lisättäväksi oikeusperustaan, määrätään 

ympäristön osalta seuraavaa: 

 

192 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 175 artikla) 

 

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen sekä talous- ja sosiaalikomiteaa ja 

alueiden komiteaa kuultuaan unionin toimista 191 artiklassa tarkoitettujen 

tavoitteiden toteuttamiseksi.  

 

[...] 

 

 

SEUT:n 191 artiklassa määrätään seuraavaa:  

 

191 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 174 artikla) 

 

1. Unionin ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan seuraavien tavoitteiden 

saavuttamiseen: 

 

– ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, 

 

– ihmisten terveyden suojelu, 

 

– luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö, 

 

– sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla 

puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja 

erityisesti ilmastonmuutoksen torjuminen. 

 

[...] 

 

 

SEUT:n 193 artiklassa määrätään seuraavaa: 

 

193 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 176 artikla) 
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Suojatoimenpiteet, jotka on toteutettu 192 artiklan nojalla, eivät estä 

jäsenvaltioita pitämästä voimassa tai toteuttamasta tiukempia 

suojatoimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden on oltava sopusoinnussa 

perussopimusten kanssa. Niistä ilmoitetaan komissiolle. 

 

 

Yhteistä kauppapolitiikkaa koskevassa 207 artiklassa, joka oli osa alkuperäisen 

elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista annetun asetuksen 

oikeusperustaa, määrätään seuraavaa: 

 

207 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 133 artikla) 

 

1. Yhteinen kauppapolitiikka perustuu yhtenäisiin periaatteisiin etenkin tullien 

muuttamisessa, tulli- ja kauppasopimusten tekemisessä tavara- ja 

palvelukaupan alalla, sekä teollis- ja tekijänoikeuksien kaupallisten 

näkökohtien alalla, ulkomaisten suorien sijoitusten osalta, vapauttamista 

koskevien toimenpiteiden yhtenäistämisessä, vientipolitiikassa sekä kauppaa 

suojaavissa toimenpiteissä, kuten polkumyynti- ja tukipalkkiotapauksissa 

toteutettavissa toimenpiteissä. Yhteistä kauppapolitiikkaa harjoitetaan 

unionin ulkoista toimintaa koskevien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. 

 

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista 

lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla toimenpiteistä, joilla 

määritellään puitteet yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiseksi. 

 

[...] 

 

 

III – Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö 

 

Tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”yhteisön toimen oikeudellisen 

perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen 

suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö”1. 

Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä oikeusperusta. 

 

Oikeusperustan valinnan ei periaatteessa pitäisi riippua aiempien säädösten osalta tehdyistä 

valinnoista, ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan säädöksen oikeusperusta on 

määritettävä ottaen huomioon säädöksen oma tavoite ja sisältö eikä muita sellaisia unionin 

säädöksiä hyväksyttäessä käytettyä oikeusperustaa, joilla saattaa tietyissä tapauksissa olla 

samanlaisia piirteitä. Jos lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävällä säädöksellä kuitenkin 

vain täydennetään tai korjataan toista säädöstä muuttamatta alkuperäistä tavoitetta, unionin 

lainsäätäjällä on täysi oikeus käyttää viimeksi mainitun säädöksen oikeusperustana 

ensimmäisen säädöksen oikeusperustaa. 2  

                                                 
1 Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleiset tullietuudet), Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta; Asia C-440/05, komissio 

v. neuvosto, Kok. 2007, s. I-9097; asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I-7585. 
2 Katso 21. kesäkuuta 2018 annettu tuomio asiassa Puola v. parlamentti ja neuvosto, C-5/16, 

EU:C:2018:483, s.49 ja 69 ja siinä mainittu oikeuskäytäntö. 
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Kun on kyse useammasta oikeusperustasta, on vahvistettava, 

1. pyritäänkö ehdotuksella useaan tavoitteeseen tai onko siinä useita osatekijöitä, joista yhtä 

voidaan pitää pääasiallisena tai määräävänä tarkoituksena tai osatekijänä ja muita 

toissijaisina; vai  

2. pyritäänkö sillä samanaikaisesti useampaan tarkoitukseen tai onko siinä useampia 

osatekijöitä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden 

toisarvoinen ja välillinen. 

 

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisessä tapauksessa säädöksessä on 

käytettävä yhtä oikeusperustaa, toisin sanoen sitä, jota pääasiallinen tai määräävä tarkoitus tai 

osatekijä edellyttää, ja toisessa tapauksessa säädöksessä on käytettävä useaa eri 

oikeusperustaa1. 

 

 

V – Asetusehdotuksen tavoitteet ja sisältö 

 

Ehdotuksen päätavoitteena on lisätä elintarvikeketjun riskinarvioinnissa käytettyjen 

tutkimusten avoimuutta ja vastata yhteiskunnan esittämiin vaatimuksiin 

riskinarviointiprosessin avoimuuden ja riippumattomuuden lisäämisestä ja riskiviestinnän 

tehostamisesta. Vahvistamalla Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen hallintotapaa ja 

parantamalla riskinarvioinnin kestävyyttä pyritään varmistamaan, että viranomaisella on 

edelleen keskeinen asema unionin elintarviketurvallisuusjärjestelmässä ja että se edistää 

edelleen unionin kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä unionin elintarviketeollisuuden 

innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. 

 

Ehdotuksella pyritään erityisesti lisäämään takeita viranomaisen riskinarvioinneissaan 

käyttämien tutkimusten luotettavuudesta, puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta, 

etenkin lupahakemusten yhteydessä. Sen vuoksi ehdotuksella pyritään parantamaan 

viranomaisen hallintotapaa ja lisäämään jäsenvaltioiden tieteellistä yhteistyötä viranomaisen 

kanssa ja niiden osallistumista sen toimintaan, lujittamaan viranomaisen mahdollisuuksia 

pitää yllä tieteellisen asiantuntemuksen korkeaa tasoa toiminnan eri aloilla, etenkin sen 

valmiutta houkutella huippututkijoita tiedelautakuntiensa jäseniksi, ja kehittää kattava ja 

toimiva riskiviestintästrategia, jossa ovat mukana komissio, jäsenvaltiot ja viranomainen 

riskianalyysiprosessin kaikissa vaiheissa. 

 

Ehdotuksessa on 40 johdanto-osan kappaletta ja 11 artiklaa. Ehdotetun asetuksen 1 artikla 

sisältää muutoksia elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista 

annettuun asetukseen. Siihen sisällytetään 18 uutta artiklaa, jotka koskevat riskiviestintää, 

elintarviketurvallisuusviranomaisen hallintotapaan liittyviä kysymyksiä, tutkimusrekisteriä, 

kolmansien osapuolten kuulemista, tarkastuksia, todentamistutkimuksia, luottamuksellisuutta, 

tietosuojaa sekä säädösvallan siirtämistä delegoitujen säädösten antamiseksi, jotta voidaan 

vahvistaa elintarvikeketjua koskevan riskiviestinnän yleissuunnitelma. Asetusehdotuksen 2–

9 artiklaan sisältyy pieniä muutoksia muihin kahdeksaan säädökseen, ja ne koskevat 

ensisijaisesti avoimuutta ja luottamuksellisuutta. Lisäksi 10 ja 11 artiklassa käsitellään 

siirtymätoimenpiteitä ja voimaantuloa. 

 

                                                 
1 Katso edellä mainittu asia C-411/06, 46–47 kohta. 
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ENVI-valiokunnan hyväksymä lopullinen mietintö sisältää 131 tarkistusta. Lukuun ottamatta 

tarkistusta, jolla pyritään muuttamaan oikeusperustaa, ne eivät näytä muuttavan olennaisesti 

komission ehdotuksen tavoitetta ja sisältöä. 

 

 

V – Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen 
 

Aluksi on syytä todeta, että nyt tarkistettavana oleva elintarvikelainsäädäntöä koskevista 

yleisistä periaatteista ja vaatimuksista annettu asetus perustuu kolmeen oikeusperustaan, joita 

komissio esitti ehdotuksessaan sekä yhteistä kauppapolitiikkaa koskevaan EY-sopimuksen 

133 artiklaan (nykyinen SEUT:n 207 artikla). Komissio ei kuitenkaan sisällyttänyt SEUT:n 

207 artiklaa ehdotukseen, mikä vaikuttaa asianmukaiselta, sillä ehdotuksella ei ole mitään 

tekemistä yhteisen kauppapolitiikan kanssa1. 

 

Oikeudellinen yksikkö on laatinut hyödyllisen yleiskatsauksen kaikkien tämän ehdotuksen 

piiriin kuuluvien yhdeksän säädöksen oikeusperustoihin2: 

 

Asetus elintarvikelainsäädäntöä 

koskevista yleisistä periaatteista ja 

vaatimuksista  

EY-sopimuksen 37, 95 ja 133 artikla, 152 

artiklan 4 kohdan b alakohta  

Direktiivi 2001/18/EY EY-sopimuksen 95 artikla 

Asetus (EY) N:o 1829/2003 EY-sopimuksen 37 ja 95 artikla, 152 

artiklan 4 kohdan b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1831/2003 EY-sopimuksen 37 artikla ja 152 artiklan 4 

kohdan b alakohta 

Asetus (EY) N:o 2065/2003 EY-sopimuksen 95 artikla 

Asetus (EY) N:o 1935/2004 EY-sopimuksen 95 artikla 

Asetus (EY) N:o 1331/2008 EY-sopimuksen 95 artikla 

Asetus (EY) N:o 1107/2009 EY-sopimuksen 37 artiklan 2 kohta ja 152 

artiklan 4 kohdan b alakohta 

Asetus (EU) 2015/2283 SEUT:n 114 artikla 

 

Tästä voidaan päätellä, että kaikki säädökset, joihin ehdotetaan tarkistuksia, perustuvat 

komission ehdotuksessa mainittuun yhteen oikeusperustaan tai kolmen oikeusperustan 

yhdistelmään. Asetus (EY) N:o 1107/2009 perustuu kuitenkin nimenomaisesti osaksi SEUT:n 

43 artiklan (aiempi EY-sopimuksen 37 artikla) 2 kohtaan. Se on säännöksen operatiivinen 

osa, jossa mainitaan tavallinen lainsäätämisjärjestys. 

 

Edellä mainitusta oikeuskäytännöstä seuraa, että jos lainsäätämisjärjestyksessä 

hyväksyttävällä säädöksellä vain täydennetään tai korjataan toista säädöstä muuttamatta 

alkuperäistä tavoitetta, unionin lainsäätäjällä on täysi oikeus käyttää viimeksi mainitun 

säädöksen oikeusperustana ensimmäisen säädöksen oikeusperustaa. Näin ollen vaikuttaa siltä, 

                                                 
1 Sen sijaan ENVI-valiokunnan mietinnössä ehdotukseen sisällytetään uusi johdanto-osan 4 a kappale, joka 

sivuaa yhteistä kauppapolitiikkaa: ”Kauppasopimuksia allekirjoitettaessa unionin olisi varmistettava, että 

kolmansien maiden kumppaneiden elintarvikelainsäädäntö takaa vähintään samantasoisen 

elintarviketurvallisuuden kuin unionin lainsäädäntö, jotta voidaan varmistaa kuluttajien turvallisuus ja estää 

epäreilu kilpailu unionin tuotteiden kanssa.” 
2 Katso oikeudellisen yksikön lausunto, SJ-0333/18, 15 kohta. 
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että komissio on asianmukaisesti sisällyttänyt oikeusperustaan kolme asiaan liittyvää artiklaa, 

varsinkin kun otetaan huomioon, ettei ehdotuksen tavoitteena ole muuttaa tarkistettavien 

säädösten alkuperäisiä tavoitetta vaan yksinkertaisesti vahvistaa niiden tiettyjä rajoitettuja 

näkökohtia. 

 

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista annetun asetuksen 

tavoitetta ja soveltamisalaa koskevan 1 artiklan mukaan asetuksessa säädetään perusta 

ihmisten terveyden sekä kuluttajien etujen korkeatasoiselle suojelulle elintarvikkeiden osalta 

ja varmistetaan samalla sisämarkkinoiden tehokas toiminta. Siinä vahvistetaan yhteiset 

periaatteet ja vastuualat, keinot vahvan tieteellisen perustan tarjoamiseen sekä tehokkaat 

organisatoriset järjestelyt ja menettelyt, joihin elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta 

koskeva päätöksenteko perustuu.  

 

Käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa ei millään tavalla muuteta näitä asetuksen tavoitteita 

vaan vahvistetaan sen tiettyjä näkökohtia, jotka liittyvät erityisesti riskinarvioinnin 

avoimuuteen ja asetuksella perustetun elintarviketurvallisuusviranomaisen hallintotavan 

tiettyihin näkökohtiin. Kahdeksaa muuta säädöstä muutetaan lähinnä vain avoimuutta ja 

luottamuksellisuutta koskevien näkökohtien osalta, eivätkä muutokset vaikuta niiden 

alkuperäisiin tavoitteisiin. Näistä syistä komission ehdotus voisi perustua asianmukaisesti 

alkuperäisten säädösten oikeusperustaan eli kolmeen komission ehdottamaan artiklaan, kuten 

edellä olevasta taulukosta käy ilmi. 

 

Tämän jälkeen herää kysymys, onko kaikki nämä kolme artiklaa sisällytettävä 

oikeusperustaan vai riittäisikö yksi tai kaksi niistä.  

 

Kuten oikeudellinen yksikkö toteaa, SEUT:n 114 artikla (aiempi EY-sopimuksen 95 artikla) 

on jo nyt yhtä lukuun ottamatta kaikkien muutettavien säädösten oikeusperusta. Kun otetaan 

huomioon, että ehdotuksella pyritään parantamaan lupamenettelyn menettelypuitteita ja 

avoimuutta, voidaan todeta, että sen päätarkoituksena on varmistaa sisämarkkinoiden 

asianmukainen toiminta, joten periaatteessa SEUT:n 114 artikla voisi olla riittävä 

oikeusperusta1.  

 

Näin ollen on määritettävä edellä mainitun oikeuskäytännön mukaisesti, ovatko nämä 

sisämarkkinoita koskevat näkökohdat määräävä tarkoitus tai osatekijä ja maatalous ja kalastus 

(SEUT:n 43 artikla) ja kansanterveys (SEUT:n 168 artiklan 4 kohta) vain toissijaisia vai 

ovatko kaikki kolmea tavoitetta tai osatekijää samanaikaisia ja toisistaan erottamattomia 

tavoitteita siten, ettei mikään niistä ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen.  

 

Tarkistettavalla asetuksella vahvistetaan elintarvikelainsäädäntöä koskevat yleiset periaatteet 

ja vaatimukset ja perustetaan elintarviketurvallisuusviranomainen, joka on elintarvikkeiden ja 

rehujen turvallisuuteen liittyvissä asioissa unionin riskinarvioinnista vastaava elin. Siten 

maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn ja yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan 

vahvistamisen (SEUT:n 43 artiklan 2 kohta) ja eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualan 

toimenpiteiden, joiden välittömänä tavoitteena on kansanterveyden suojeleminen (SEUT:n 

168 artiklan 4 kohdan b alakohta) voidaan tuskin sanoa olevan toissijaisia tai välillisiä 

sisämarkkinoita koskevaan yleiseen tavoitteeseen nähden, vaan niiden on katsottava olevan 

sen kanssa samanaikaisia ja siitä erottamattomia tavoitteita.  

                                                 
1 Idem, 18 kohta. 
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Näin ollen SEUT:n 43 artiklan 2 kohta ja 168 artiklan 4 kohta on lisättävä ehdotuksen 

oikeusperustaan yhdessä SEUT:n 114 artiklan kanssa. 

 

Lopuksi on vielä ratkaistava kysymys, olisiko oikeusperustaan lisättävä SEUT:n 192 artiklan 

1 kohta.  

 

ENVI-valiokunnan hyväksymää tarkistusta, jolla pyritään lisäämään oikeusperustaan tämä 

ympäristöä käsittelevä artikla, perusteltiin seuraavasti: ”Luvalla viljellä tai saattaa 

markkinoille muuntogeenisiä organismeja, kasveja tai eläimiä sekä kasvinsuojeluaineiden 

tehoaineita koskevilla luvilla on huomattavia vaikutuksia luonnonympäristöön ja ihmisten 

terveyteen; ihmisten terveyden suojelu on osa EU:n ympäristöpolitiikkaa.” 

 

Perussopimuksesta käy selvästi ilmi, että unionin ympäristöpolitiikalla on edistettävä 

tavoitetta suojella ihmisten terveyttä, mutta ympäristönsuojelu ei kuulu ehdotuksen 

ensisijaiseen tavoitteeseen tai sisältöön. Kuten edellä on esitetty, ehdotuksen tavoitteena ja 

sisältönä on oltava maatalous ja kalastus sekä lupamenettelyn kansanterveyttä koskevat 

näkökohdat sisämarkkinoilla. 

 

Lisäksi jo SEUT:n 114 artiklan 3 kohdassa vaaditaan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota 

ottamaan toimivaltansa rajoissa ympäristönsuojelun alalla perustaksi suojelun korkean tason 

kaikissa toimenpiteissä, joissa on kyse säädösten lähentämisestä ja joiden tavoitteena on 

sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta, myös ottamalla erityisesti huomioon kaikki 

tieteelliseen tietoon perustuva uusi kehitys.  

 

Kuten myös oikeudellinen yksikkö huomauttaa, SEUT:n 114 ja 192 artiklan nojalla 

sovelletaan joka tapauksessa erilaisia oikeudellisia järjestelyjä, jotka koskevat jäsenvaltioiden 

mahdollisuutta hyväksyä tiukempia kansallisia toimenpiteitä1. SEUT:n 193 artiklassa todetaan 

selvästi, että 192 artiklan nojalla toteutetut suojatoimenpiteet eivät estä jäsenvaltioita 

pitämästä voimassa tai toteuttamasta tiukempia suojatoimenpiteitä. SEUT:n 114 artiklaan 

sisältyy monisyinen varmennusjärjestelmä erilaisia kansallisia toimenpiteitä varten, ja siinä 

komissiolla on merkittävä rooli varmistettaessa, että kansalliset toimenpiteet eivät ole keino 

mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. 

Komission on myös määritettävä, muodostavatko ne esteen sisämarkkinoiden toiminnalle. 

Nämä kaksi oikeudellista järjestelyä ovat selvästi keskenään yhteensopimattomat. 

 

Sen vuoksi SEUT:n 192 artiklan 1 kohtaa ei voi lisätä ehdotuksen oikeusperustaan.  

 

 

VI – Päätelmä ja suositus 

 

Edellä esitetyn arvion valossa SEUT:n 43 artiklan 2 kohta, 114 artikla ja 168 artiklan 

4 kohdan b alakohta ovat asianmukainen oikeusperusta ehdotukselle. 

 

                                                 
1 Katso oikeudellisen yksikön lausunto, SJ-0333/18, 24 kohta. 
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Tämän mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 6. joulukuuta 2018 

äänin 10 puolesta, 0 vastaan ja 7 tyhjää1 suositella, ettei ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta sisällyttäisi SEUT:n 192 artiklan 1 kohtaa 

oikeusperustaan asiaa koskevassa menettelyssä. 

 

 

 

Kunnioittavasti 

Pavel Svoboda 

 

 

(Koskee kaikkia kieliversioita.) 

                                                 
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Jean-Marie Cavada, 

Mady Delvaux (varapuheenjohtajat), Axel Voss (lausunnon valmistelija), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Ana Miranda, Julia Reda, Evelyn 

Regner, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Georges Bach, Philippe Loiseau (Marie-Christine 

Boutonnet’n puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti). 


