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Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 30. huhtikuuta 2007 päivätyllä kirjeellänne työjärjestyksen 35 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun komission 
ehdotuksen oikeusperustan pätevyydestä ja asianmukaisuudesta.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 11. kesäkuuta 2007.

Ehdotuksella on kaksi oikeusperustaa, jotka ovat EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan 
2 kohta ja 152 artiklan 4 kohdan b alakohta.
Esittelijä Breyer on esittänyt tarkistuksia ehdotukseen 37 artiklan poistamiseksi 
oikeusperustana, koska katsoo, että EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan 
b alakohta ja 175 artiklan 1 kohta ovat asianmukainen oikeusperusta ehdotukselle.

Tiedotitte 9. toukokuuta 2007 päivätyllä kirjeellä valiokunnalle, että sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunta, joka työskentelee tehostetussa yhteistyömenettelyssä 
ympäristövaliokunnan kanssa, on hyväksynyt lausunnon, jossa se katsoo, että asianmukainen 
oikeusperusta ei ole ainoastaan EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan 2 kohta ja 
152 artiklan 4 kohdan b alakohta vaan myös 95 artikla.

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Harkittavina olevat oikeusperustat:
37 artikla

1. Yhteisen maatalouspolitiikan suuntaviivojen laatimista varten komissio kutsuu heti tämän 
sopimuksen tultua voimaan koolle jäsenvaltioiden konferenssin, jonka tehtävänä on 
jäsenvaltioiden maatalouspolitiikan vertaileminen erityisesti laatimalla selvitys 
jäsenvaltioiden tuotantomahdollisuuksista ja tarpeista.

2. Ottaen huomioon 1 kohdassa tarkoitetun konferenssin työn tulokset komissio tekee kahden 
vuoden kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan 
ehdotuksia yhteisen maatalouspolitiikan suunnittelemisesta, sen toteuttamisesta ja 
kansallisten järjestelyjen korvaamisesta jollakin 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla
järjestelmällä sekä tässä osastossa erityisesti mainittujen toimenpiteiden toteuttamisesta.
Näissä ehdotuksissa on otettava huomioon tässä osastossa mainittujen maatalousasioiden 
keskinäinen riippuvuus.

Neuvosto antaa määräenemmistöllä, komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia 
kuultuaan asetuksia ja direktiivejä sekä tekee päätöksiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
suositusten antamista.

3. Neuvosto voi määräenemmistöllä edellistä kohtaa noudattaen korvata kansalliset 
markkinajärjestelyt 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla yhteisellä järjestelyllä, jos:

a) yhteinen järjestely antaa niille korvaamista vastustaville jäsenvaltioille, joilla on 
kansallinen järjestely kyseistä tuotantoa varten, yhtäläiset takeet niiden tuottajien 
työllisyydestä ja elintasosta, joita asia koskee; tällöin otetaan huomioon mahdollisen 
mukauttamisen ja tarpeellisen erikoistumisen aikataulu; ja

b) tämä järjestely takaa kaupankäynnille yhteisössä vastaavat edellytykset kuin kansallisilla 
markkinoilla.

4. Jos joitakin raaka-aineita varten muodostetaan yhteinen järjestely ennen kuin on olemassa 
yhteinen järjestely vastaavia jalostettuja tuotteita varten, näitä raaka-aineita voidaan tuoda 
yhteisön ulkopuolelta, jos niitä käytetään jalostettuihin tuotteisiin, jotka on tarkoitettu 
vietäviksi kolmansiin maihin.

95 artikla
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1. Poiketen siitä, mitä 94 artiklassa määrätään, ja jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, 
14 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä.
Neuvosto toteuttaa 251 artiklassa määrättyä menettelyä 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 neuvosto tai komissio on toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, 
jäsenvaltio pitää tärkeistä 30 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 neuvosto tai komissio on toteuttanut yhdenmukaistamistoimenpiteen, 
jäsenvaltio lisäksi pitää tarpeellisena ottaa käyttöön uuteen, ympäristönsuojelua tai 
työympäristön suojelua koskevaan tieteelliseen näyttöön perustuvia kansallisia säännöksiä tai 
määräyksiä kyseisen jäsenvaltion erityisten ongelmien vuoksi, jotka ovat ilmenneet 
yhdenmukaistamistoimenpiteen toteuttamisen jälkeen, jäsenvaltio antaa suunnitellut 
säännökset ja määräykset sekä niiden käyttöönottamisen perusteet tiedoksi komissiolle, edellä 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan soveltamista.

6. Komissio hyväksyy tai hylkää kyseiset kansalliset säännökset tai määräykset kuuden 
kuukauden kuluessa 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista tiedoksi antamisista todettuaan ensin, 
ovatko ne keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn 
rajoittamiseen ja muodostavatko ne esteen sisämarkkinoiden toiminnalle.

Jollei komissio tee päätöstä määräajan kuluessa, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja kansallisia 
säännöksiä tai määräyksiä pidetään hyväksyttyinä.

Komissio voi ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle, että tässä kohdassa määrättyä määräaikaa 
voidaan pidentää edelleen kuudella kuukaudella, jos se on perusteltua asian monitahoisuuden 
vuoksi eikä määräajan pidentäminen vaaranna ihmisten terveyttä.

7. Jos jäsenvaltio on 6 kohdan mukaisesti oikeutettu pitämään voimassa tai ottamaan 
käyttöön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavia kansallisia säännöksiä tai määräyksiä, 
komissio tutkii viipymättä, onko sillä syytä ehdottaa kyseisen toimenpiteen mukauttamista.

8. Jos jäsenvaltio ottaa esille kansanterveyttä koskevan erityisen ongelman alalla, jolla on 
aiemmin toteutettu yhdenmukaistamistoimenpiteitä, se ilmoittaa ongelmasta komissiolle, joka 
tutkii välittömästi, olisiko neuvostolle ehdotettava aiheellisia toimenpiteitä.
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9. Poiketen 226 ja 227 artiklassa määrätystä menettelystä komissio tai jäsenvaltio voi saattaa 
asian suoraan yhteisön 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, yhteisön valvontamenettelyn 
alaisina, toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä yhdestä tai useammasta 30 artiklassa mainitusta, 
muusta kuin taloudellisesta syystä.

152 artikla

1. Kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimintojen määrittelyssä ja toteuttamisessa varmistetaan 
ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu.

Kansallista politiikkaa täydentävä yhteisön toiminta suuntautuu kansanterveyden 
parantamiseen, ihmisten sairauksien ja tautien ehkäisemiseen sekä ihmisten terveyttä 
vaarantavien tekijöiden torjuntaan. Kyseinen toiminta käsittää laajalle levinneiden 
vaarallisten sairauksien torjunnan edistämällä niiden syiden, leviämisen ja ehkäisemisen 
tutkimusta sekä terveysvalistusta ja -kasvatusta.

Yhteisö täydentää huumausaineiden aiheuttamien terveyshaittojen vähentämiseen tähtäävää 
jäsenvaltioiden toimintaa, johon kuuluu tiedotus- ja ehkäisemistoimia.

2. Yhteisö edistää jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tässä artiklassa tarkoitetuilla aloilla 
sekä tarvittaessa tukee niiden toimintaa.

Yhteydessä komission kanssa jäsenvaltiot sovittavat keskenään yhteen politiikkansa ja 
toimintaohjelmansa 1 kohdassa tarkoitetuilla aloilla. Komissio voi kiinteässä yhteydessä 
jäsenvaltioihin tehdä aiheellisia aloitteita tämän yhteensovittamisen edistämiseksi.

3. Yhteisö ja jäsenvaltiot edistävät yhteistyötä kolmansien maiden sekä kansanterveyden 
alalla toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

4. Neuvosto myötävaikuttaa 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä talous- ja 
sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen toteuttamalla:

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;

b) poiketen siitä mitä 37 artiklassa määrätään, eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualalla 
toimenpiteitä, joiden välittömänä tarkoituksena on kansanterveyden suojeleminen;

c) edistämistoimia, joiden tarkoituksena on ihmisten terveyden suojelu ja parantaminen, 
jotka eivät merkitse jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista.

Neuvosto voi myös antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta suosituksia tässä 
artiklassa mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi.
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5. Yhteisön toiminnassa kansanterveyden alalla otetaan täysimääräisesti huomioon 
jäsenvaltioiden terveyspalvelujen ja sairaanhoidon järjestämiseen ja tarjoamiseen liittyvät 
velvollisuudet. Erityisesti 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet eivät vaikuta 
elinten ja veren luovuttamista tai lääketieteellistä käyttöä koskeviin kansallisiin säännöksiin 
ja määräyksiin.

175 artikla

1. Neuvosto päättää 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä talous- ja 
sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan yhteisön toimista 174 artiklassa1

tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi.

2. Poiketen 1 kohdassa määrätystä päätöksentekomenettelystä ja rajoittamatta 95 artiklan 
soveltamista, neuvosto yksimielisesti komission ehdotuksesta sekä Euroopan parlamenttia, 
talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan vahvistaa:

a) säännöksiä, jotka ovat etupäässä verotuksellisia;
b) toimenpiteet, jotka vaikuttavat:

- kaavoitukseen,

- vesivarojen määrän hallintaan tai jotka koskevat suoraan tai välillisesti 
vesivarojen saatavuutta,

- maankäyttöön jätehuoltoa lukuun ottamatta;

c) toimenpiteet, jotka vaikuttavat merkittävästi jäsenvaltion valintaan eri 
energianlähteiden välillä ja jäsenvaltion energiahuollon yleiseen rakenteeseen.

Neuvosto voi edellisessä alakohdassa määrätyin edellytyksin määritellä ne tässä kohdassa 
tarkoitetut asiat, joissa päätökset on tehtävä määräenemmistöllä.

3. Muilla aloilla neuvosto hyväksyy 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen sekä 
talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kuultuaan yleiset toimintaohjelmat, joissa 
vahvistetaan ensisijaiset tavoitteet.

  
1 174 artiklan 1 kohta

1. Yhteisön 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.

I



PE 390.623v01-00 6/12 AL\671590FI.doc

FI

Neuvosto toteuttaa tapauksen mukaan 1 tai 2 kohdassa määrätyin ehdoin näiden 
toimintaohjelmien täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

4. Jäsenvaltiot huolehtivat ympäristöpolitiikan rahoittamisesta ja täytäntöönpanosta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta eräitä luonteensa vuoksi yhteisölle kuuluvia toimenpiteitä.

5. Rajoittamatta kuitenkaan sen periaatteen soveltamista, jonka mukaan saastuttajan olisi 
maksettava, neuvosto ottaa, jos 1 kohdan määräyksiin perustuva toimenpide aiheuttaisi 
jäsenvaltioiden viranomaisille suhteettomina pidettäviä kustannuksia, tuon toimenpiteen 
toteuttamista koskevaan säädökseen aiheellisia säännöksiä:

- väliaikaisista poikkeuksista, sekä/taikka
- 161 artiklan mukaisesti perustetusta koheesiorahastosta annettavasta taloudellisesta 

tuesta.

Asetuksen sisältöä voidaan analysoida seuraavasti:
Asetus on laadittu direktiivin 91/414 korvaamiseksi ottaen huomioon tietyt parlamentin ja 
neuvoston esille ottamat kysymykset vastauksena komission antamaan edistymistä koskevaan 
kertomukseen ja viimeaikaisiin tieteellisiin ja teknisiin edistysaskeleisiin. 
Yksinkertaistamisen edistämiseksi sillä kumotaan direktiivi 79/117.

Johdanto-osan kappaleiden mukaan asetusehdotuksen perustelut ovat seuraavat:

(6) Kasvintuotannolla on erittäin tärkeä asema yhteisössä. Kasvinsuojeluaineiden käyttö 
on yksi tärkeimmistä menetelmistä suojella kasveja ja kasvituotteita kasvintuhoojilta, 
myös rikkaruohoilta, sekä parantaa maatalouden tuottavuutta.

(7) Kasvinsuojeluaineilla ei ole yksinomaan suotuisia vaikutuksia kasvintuotantoon.
Niiden käyttö voi aiheuttaa riskejä ja vaaroja ihmisille, eläimille ja ympäristölle, 
erityisesti jos niitä saatetaan markkinoille ilman virallista testausta ja lupaa ja jos niitä 
käytetään virheellisesti. Siksi on otettava käyttöön kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamista koskevat yhdenmukaistetut säännöt.

(8) Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa sekä ihmisten ja eläinten terveyden että 
ympäristön korkeatasoinen suojelu. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä herkkien 
väestöryhmien, kuten raskaana olevien naisten, imeväisten ja pikkulasten suojeluun.
Olisi sovellettava varovaisuusperiaatetta1 ja varmistettava, että yritykset osoittavat, 
että valmistetuilla tai markkinoille saatetuilla aineilla tai tuotteilla ei ole haitallisia 
vaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön.

(9) Tehoaineita saa sisällyttää kasvinsuojeluaineisiin ainoastaan, kun on osoitettu, että 
niistä on selkeää hyötyä kasvintuotannossa ja ettei niillä odoteta olevan haitallisia 
vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai kohtuuttomia haittavaikutuksia 
ympäristöön. Jotta saavutettaisiin sama suojelun taso kaikissa jäsenvaltioissa, päätös 

  
1 Kursivointi lisätty.
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tällaisten aineiden hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä olisi tehtävä yhteisön 
tasolla.

(10) Ennustettavuuden, tehokkuuden ja yhdenmukaisuuden vuoksi olisi vahvistettava 
yksityiskohtainen menettely sen arvioimiseksi, voidaanko tehoaine hyväksyä. ... 

(11) Eettisistä syistä tehoaineen tai kasvinsuojeluaineen arviointi ei saisi perustua testeihin 
tai tutkimuksiin, joissa tehoainetta tai kasvinsuojeluainetta annetaan tarkoituksellisesti 
ihmisille tehoaineen vaikutuksettoman tason (NOEL) määrittämiseksi ihmisillä.
Ihmisillä suoritettuja toksikologisia tutkimuksia ei myöskään saisi käyttää 
tehoaineiden tai kasvinsuojeluaineiden raja-arvojen pienentämiseksi.

(12) Menettelyn eri vaiheille olisi vahvistettava tiukat määräajat tehoaineiden 
hyväksymisen nopeuttamiseksi.

(13) Tehoaineen hyväksynnän voimassaoloajan olisi turvallisuussyistä oltava rajoitettu.
Hyväksynnän voimassaoloajan olisi oltava suhteessa asianomaisten aineiden käyttöön 
liittyviin mahdollisiin riskeihin. ...

(14) Tehoaineen hyväksynnän muuttamisen tai peruuttamisen olisi oltava mahdollista, jos 
hyväksymiskriteerit eivät enää täyty.

(15) Tehoaineen arvioinnista saattaa käydä ilmi, että sen aiheuttama riski on huomattavasti 
pienempi kuin joidenkin muiden aineiden. Jotta tällaisen aineen sisällyttämiselle 
kasvinsuojeluaineissa annettaisiin etusija, on aiheellista nimetä tällaiset aineet ja 
helpottaa niitä sisältävien kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista.

(16) Tietyt aineet, joita ei yleensä käytetä kasvinsuojeluaineina, saattavat olla hyödyllisiä 
kasvinsuojelussa, mutta taloudelliset kannustimet niiden hyväksymisen hakemiselle 
saattavat olla rajalliset. Siksi erityissäännöksillä olisi varmistettava, että tällaiset aineet 
voidaan myös hyväksyä käytettäviksi kasvinsuojelussa, kunhan niiden aiheuttamat 
riskit vain ovat kohtuulliset.

(17) Jotkin tehoaineet saattavat olla hyväksyttävissä vain, jos ryhdytään laajoihin 
riskinhallintatoimenpiteisiin. Tällaiset aineet olisi tunnistettava yhteisön tasolla.
Jäsenvaltioiden olisi säännöllisesti tarkasteltava uudelleen, voidaanko tällaisia 
tehoaineita sisältävät kasvinsuojeluaineet korvata vähemmän riskinhallintaa vaativia 
tehoaineita sisältävillä kasvinsuojeluaineilla.

(18) Tehoaineiden lisäksi kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää suoja-aineita tai 
tehosteaineita, joista olisi annettava samanlaiset säännöt. Olisi laadittava tällaisten 
aineiden tarkastelussa tarvittavat tekniset säännöt. Markkinoilla jo olevia aineita olisi 
tarkasteltava vasta, kun säännöt on laadittu.

(19) Kasvinsuojeluaineet saattavat sisältää myös apuaineita. On aiheellista laatia luettelo 
apuaineista, joita ei tulisi sisällyttää kasvinsuojeluaineisiin.

(20) Tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita voidaan valmistaa monilla eri tavoilla ja 
käyttää erilaisilla kasveilla erilaisissa maatalouteen liittyvissä, ekologisissa ja 
ilmastollisissa olosuhteissa. Siksi kasvinsuojeluaineiden luvat on myönnettävä 
jäsenvaltioissa.

(21) Lupia koskevilla säännöksillä on taattava suojelun korkea taso. Varsinkin ihmisten tai 
eläinten terveys ja ympäristö on asetettava kasvintuotannon parantamisen edelle 
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kasvinsuojeluaineiden lupia myönnettäessä1. Ennen kuin kasvinsuojeluaineita 
saatetaan markkinoille, olisi siksi osoitettava, että niistä on selkeästi hyötyä 
kasvintuotannolle ja ettei niillä ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten 
terveyteen eikä kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön.

(22) Ennustettavuuden, tehokkuuden ja johdonmukaisuuden vuoksi kasvinsuojeluaineiden 
lupamenettelyt ja -ehdot olisi yhdenmukaistettava ottaen huomioon ihmisten ja 
eläinten terveyden ja ympäristön suojelun yleisperiaatteet.

(23) Kasvinsuojeluaineiden sisältämiä tehoaineita voidaan tuottaa erilaisin 
valmistusmenetelmin, jotka johtavat erilaisiin spesifikaatioihin. Tällaisilla eroilla voi 
olla vaikutuksia turvallisuuteen. Tehokkuussyistä erojen arviointia varten olisi 
säädettävä yhdenmukaistetusta menettelystä yhteisön tasolla.

(24) Päällekkäisen työn välttämiseksi, yrityksille ja jäsenvaltioille koituvan hallinnolliseen 
taakan keventämiseksi ja kasvinsuojeluaineiden yhdenmukaisen saatavuuden 
varmistamiseksi muiden jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä yhden jäsenvaltion 
myöntämät luvat, jos niiden ekologiset ja ilmastolliset olot ovat vastaavat. Tällaisen 
vastavuoroisen tunnustamisen helpottamiseksi Euroopan unioni olisi jaettava 
hyväksymisvyöhykkeisiin, joilla vallitsevat vastaavat olosuhteet.

(25) Yritysten taloudelliset intressit hakea lupaa ovat rajalliset joitakin käyttötarkoituksia 
varten. Sen varmistamiseksi, että kasvinsuojeluaineiden huono saatavuus ei uhkaa 
maatalouden ja puutarhanviljelyn monimuotoisuutta, olisi vahvistettava vähäisiä 
käyttötarkoituksia koskevat erityissäännöt.

(26) Poikkeustapauksissa jäsenvaltioiden olisi sallittava antaa lupa kasvinsuojeluaineille, 
jotka eivät ole tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaisia, jos se on tarpeen 
kasvintuotantoa kohtaavan vaaran tai uhan takia, jota ei voida torjua muilla keinoilla.
Tällaiset luvat on tarkistettava yhteisön tasolla.

(27) Innovoinnin kannustamiseksi olisi vahvistettava erityissääntöjä, joilla sallitaan 
kasvinsuojeluaineiden kokeellinen käyttö, vaikkei niille ole vielä myönnetty lupaa.

(28) Ihmisten terveyden ja ympäristön korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi 
kasvinsuojeluaineita olisi käytettävä oikein ja otettava huomioon integroidun 
tuholaistorjunnan periaatteet. ...

(29) Olisi perustettava tiedonvaihtojärjestelmä. ...
(30) Liitännäisaineita saa käyttää kasvinsuojeluaineen tehokkuuden lisäämiseksi. Niiden 

markkinoille saattaminen ja käyttö olisi kiellettävä, jos ne sisältävät kiellettyä 
apuainetta.

(31) Tutkimukset ovat merkittävä investointi. Tutkimustoiminnan kannustamiseksi tämä 
investointi olisi suojattava. Tästä syystä yhden hakijan jäsenvaltiossa esittämä 
tutkimus olisi suojattava toisen hakijan käytöltä. ... 

(32) Olisi vahvistettava säännöt testien ja tutkimusten päällekkäisyyden välttämiseksi.
Erityisesti olisi kiellettävä selkärankaisilla tehtävien tutkimusten toistaminen. Tältä 
osin olisi asetettava velvoite antaa selkärankaisia koskevat tutkimukset saataville 
kohtuullisin ehdoin. Jotta toimijat tietäisivät, mitä tutkimuksia muut tahot ovat tehneet, 

  
1 Kursivointi lisätty.
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jäsenvaltioiden olisi pidettävä yllä luetteloa tällaisista tutkimuksista, vaikka ne eivät 
kuuluisikaan edellä mainittuun tietojen pakollisen saataville saattamisen järjestelmään.

(33) Koska jäsenvaltiot, elintarviketurvallisuusviranomainen ja komissio soveltavat 
erilaisia asiakirjojen saatavuutta ja luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä, on 
aiheellista selventää näiden viranomaisten hallussa olevissa asiakirjoissa olevien 
tietojen saantioikeutta ja asiakirjojen luottamuksellisuutta koskevia säännöksiä.

(34) Vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY1 koskee torjunta-
aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä. Kasvinsuojeluaineiden käyttäjien,
kasvien ja kasvituotteiden kuluttajien sekä ympäristön suojelun parantamiseksi 
edelleen on aiheellista vahvistaa erityisiä täydentäviä sääntöjä, joissa otetaan 
huomioon kasvinsuojeluaineiden käytön erityisehdot.

(35) Sen varmistamiseksi, etteivät mainokset johda kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä 
harhaan, on aiheellista antaa kyseisten aineiden mainontaa koskevia sääntöjä.

(36) Olisi vahvistettava tietojen kirjaamista ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevia 
säännöksiä ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelun tason nostamiseksi 
siten, että taataan mahdollisen altistumisen jäljitettävyys, tehostetaan seurantaa ja 
valvontaa sekä pienennetään veden laatuseurannan kustannuksia.

(37) Kasvinsuojeluaineiden markkinoinnin ja käytön valvonta- ja tarkastusjärjestelyjä 
koskevilla säännöillä on tarkoitus taata tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten 
oikea, turvallinen ja yhdenmukainen täytäntöönpano ihmisten ja eläinten terveyden ja 
ympäristön korkeatasoisen suojelun saavuttamiseksi.

(38) Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 
29 päivänä huhtikuuta 2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 
(EY) N:o 882/20042 säädetään kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevista 
valvontatoimenpiteistä elintarvikkeiden kaikissa tuotantovaiheissa, myös 
kasvinsuojeluaineita koskevan tietojen kirjaamisen yhteydessä. Samankaltaisia 
sääntöjä olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 882/2004 soveltamisalaan 
kuulumattomien kasvinsuojeluaineiden varastointiin ja käyttöön.

(39) Olisi varmistettava tiivis koordinointi suhteessa yhteisön muuhun lainsäädäntöön ja 
erityisesti torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä 
elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY 
muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annettuun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseen (EY) N:o 396/20053 sekä työntekijöiden suojelua koskevaan 
yhteisön lainsäädäntöön ja muuntogeenisten organismien käyttöä suljetuissa oloissa ja 
tarkoituksellista levittämistä ympäristöön koskevaan lainsäädäntöön.

(40) On tarpeen luoda menettelyt toimenpiteiden toteuttamiseksi kiireellisissä tapauksissa, 
joissa hyväksytty tehoaine, suoja-aine, tehosteaine tai kasvinsuojeluaine 

  
1 EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 
2006/8/EY (EUVL L 19, 24.1.2006, s. 12).
2 EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1. Oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1.
3 EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.
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todennäköisesti aiheuttaa vakavan riskin ihmisten tai eläinten terveydelle tai 
ympäristölle.

(41) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi.

(42) Valmistajan ja tapauksen mukaan kasvinsuojeluaineen markkinoille saattamisesta tai 
käytöstä vastaavan henkilön yleisen siviili- tai rikosoikeudellisen vastuun 
jäsenvaltioissa olisi pysyttävä voimassa.

(43) Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus periä asetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä 
menettelyistä aiheutuvat kustannukset niiltä tahoilta, jotka haluavat saattaa tai 
saattavat kasvinsuojeluaineita markkinoille ja niiltä, jotka hakevat tehoaineelle, suoja-
aineelle tai tehosteaineelle hyväksyntää.

(44) Jäsenvaltioiden olisi nimettävä tarvittavat kansalliset viranomaiset.
(45) Komission olisi helpotettava tämän asetuksen soveltamista. Siksi on aiheellista säätää 

tarvittavista taloudellisista resursseista ja mahdollisuudesta muuttaa asetuksen tiettyjä 
säännöksiä kokemusten perusteella tai laatimalla teknisiä ohjeita.

(46) ...
(47) ...

Asetusehdotuksen johdanto-osan kappaleista ja säädöstekstistä käy ilmi, että sen 
päätavoitteena on suojella ihmisten ja eläinten terveyttä ja ympäristöä varmistamalla, että 
maataloudelle elintärkeitä kasvinsuojeluaineita ei saateta markkinoille ilman virallista 
testausta ja lupaa ja että niitä käytetään oikein.

Tämä edellyttää selvästi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevia 
yhdenmukaistettuja sääntöjä, mutta asetuksessa ei puututa ensisijaisesti sisämarkkinoiden 
asianmukaisen toiminnan varmistamiseen, josta ei mainita johdanto-osassa tai 
säädöstekstissä.

Ehdotetun säädöksen säännöksissä käsitellään kasvinsuojeluaineiden hyväksymistä koskevia 
vaatimuksia ja ehtoja, hyväksymismenettelyä, hyväksymisten uudistamista ja uudelleen 
tarkistamista, poikkeuksia, suoja-aineiden ja tehosteaineiden hyväksymisiä, apuaineiden, joita 
ei voida hyväksyä, kieltämistä, lupaa markkinoille saattamiselle, lupa- ja 
poikkeusmenettelyjä, lupien vastavuoroista tunnustamista, lupien uudistamista ja 
peruuttamista, erityistapauksia (vähäriskiset aineet, muuntogeenisiä organismeja sisältävät 
aineet, korvattavia aineita sisältävät aineet, luvat vähäisiin käyttötarkoituksiin), poikkeuksia 
hätätilanteissa sekä tutkimusta ja kehitystä, vaatimuksia, jotka liittyvät kasvinsuojeluaineiden 
käyttöön ja mahdollisesti haitallisia vaikutuksia koskeviin tietoihin, liitännäisaineita, 
tietosuojaa ja tietojen jakamista, tietojen saatavuutta yleisölle, pakkaamista, merkintöjä ja 
mainontaa, valvontatoimia, hätätilanteita ja hallinnollisia ja taloudellisia säännöksiä (mukaan 
lukien siviili- tai rikosoikeudellista vastuuta koskevat säännökset). 

Arviointi
Oikeusperusta määrittää yhteisön aineellisen toimivallan ja tarkentaa, miten toimivaltaa 
toteutetaan. Toisin sanoen se määrittää käytettävän oikeudellisen välineen tai välineet sekä 
päätöksentekomenettelyn.
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Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on selvää, että 
oikeusperustan valinta ei ole yhteisön lainsäätäjän vallassa, vaan se on perustuttava 
tuomioistuimen tutkittavissa oleviin1 objektiivisiin seikkoihin, kuten kyseessä olevan toimen 
tavoitteeseen ja sisältöön2. Lisäksi ratkaisevana tekijänä tulisi olla toimen pääasiallinen 
tavoite3. 
Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan yleinen perustamissopimuksen artikla 
on riittävä oikeusperusta, vaikka asianomaisella toimella pyrittäisiin toissijaisesti 
saavuttamaan myös perustamissopimuksen tietyn artiklan mukainen tavoite4.

Kun toimella on useita samanaikaisia tavoitteita, jotka ovat tiukasti kytköksissä toisiinsa 
ilman, että yksi olisi toissijainen ja epäsuora verrattuna toisiin, toimen on perustuttava 
perustamissopimuksen olennaisiin määräyksiin5, ellei tämä ole mahdotonta määräyksissä 
vahvistettujen päätöstentekoprosessien keskinäisen yhteensopimattomuuden vuoksi6.  

Edellä esitetyn perusteella on vahvistettava, mikä on asetusehdotuksen asianmukainen 
oikeusperusta.

Euroopan komissio ehdotti kahta oikeusperustaa, jotka ovat 37 artiklan 2 kohta ja 152 artiklan 
4 kohdan b alakohta.

Ympäristövaliokunta ehdottaa 37 artiklan 2 kohdan poistamista ja 152 artiklan 4 kohdan 
b alakohdan ja 175 artiklan 1 kohdan käyttämistä oikeusperustana.

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta puolestaan ehdottaa 37 artiklan 2 kohtaa, 
152 artiklan 4 kohdan b alakohtaa ja 95 artiklaa.

Mitä tulee 95 artiklaan, koska oikeuskäytännön mukaan yleinen perustamissopimuksen 
artikla on riittävä oikeusperusta, vaikka asianomaisella toimenpiteellä pyrittäisiin toissijaisesti 
saavuttamaan myös perustamissopimuksen tietyn artiklan mukainen tavoite7, katsotaan, että 
ei ole tarvetta viitata 95 artiklaan. Vaikka on implisiittistä, että säännökset 
kasvinsuojeluaineiden saattamisesta markkinoille, merkinnöistä ja vastavuoroisesta 
tunnustamisesta on suunniteltu varmistamaan sisämarkkinoiden toiminta, asetuksen 
ensisijaisena tarkoituksena on turvata ihmisten ja eläinten terveyden ja ympäristön suojelu 
varmistamalla, että maataloudelle elintärkeitä kasvinsuojeluaineita ei saateta markkinoille 
ilman virallista testausta ja lupaa ja että niitä käytetään oikein. Tämä on välineen merkityksen 
ydin eikä sisämarkkinoiden luominen tai toiminta, jotka ovat vain implisiittisiä tavoitteita ja 
toissijaisia ja epäsuoria suhteessa päätavoitteeseen.
Mitä tulee 37 artiklan 2 kohtaan, siihen ei tarvitse viitata 152 artiklan 4 kohdan b alakohtaan
sisältyvän erityispoikkeuksen vuoksi. Jälkimmäisessä määrätään kasvinsuojelualan 

  
1 Asia 45/86, komissio v. neuvosto, Kok. 1987, s. I-1439, 5 kohta.
2 Asia C-300/89, komissio v. neuvosto, Kok. 1991, s. I-287, 10 kohta ja asia C-42/97, Euroopan parlamentti v. 
neuvosto, Kok. 1999, s. I-869, kohta 36.
3 Asia C-377/98, Alankomaat v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2001, s. I-7079, 27 kohta.
4 Asia C-377/98, Alankomaat v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2001, s. I-7079, 27–28 kohta; Asia C-
491/01, British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, Kok. 2002, s. I-11453, 93–94 kohta.
5 Asia C-165/87, komissio v. neuvosto, Kok. 1988, s. 5545, 11 kohta.
6 Ks. esimerkiksi asia C-300/89, komissio v. neuvosto, Kok. 1991, s. I-2867, 17–21 kohta (titaanidioksiditapaus), 
asia C-388/01, komissio v. neuvosto, Kok. 2004, s. I-4829, kohta 58 ja asia C-491/01 British American Tobacco, 
Kok. 2002, s. I-11453, 103–111 kohta.
7 Asia C-377/98, Alankomaat v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, Kok. 2001, s. I-7079, 27–28 kohta; Asia C-
491/01, British American Tobacco (Investments) ja Imperial Tobacco, Kok. 2002, s. I-11453, 93–94 kohta.
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toimenpiteistä, joiden välittömänä tarkoituksena on kansanterveyden suojeleminen. 
Asetusehdotuksen tavoite ja sisältö huomioon ottaen ei kuitenkaan ole mitään epäilystä siitä, 
että toimenpiteen välitön tavoite on kansanterveyden suojelu. Lisäksi se seikka, että 
37 artiklan 2 kohdassa määrätään kuulemismenettelystä eikä yhteispäätösmenettelystä saattaa 
aiheuttaa, että sitä pidetään yhteensopimattomana ellei 133 artiklaa koskevaa oikeuskäytäntöä 
voida pitää sovellettavana myös 37 artiklan 2 kohtaan1.

Näin ollen 152 artiklan 4 kohdan b alakohta riittää oikeusperustaksi eikä myös 175 artiklan 
1 kohtaan tarvitse viitata.

Täten asianmukaisena oikeusperustana pidetään 152 artiklan 4 kohdan b alakohtaa. 
Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti näin ollen 11. kesäkuuta 2007 pitämässään 
kokouksessa yksimielisesti2, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotuksen 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta asianmukainen oikeusperusta on EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklan 4 kohdan b alakohtaa.

Kunnioittavasti

Giuseppe Gargani

  
1 Ks. 10. tammikuuta 2006 annettu tuomio asiassa C-178/03, komissio v. parlamentti ja neuvosto, 59 kohta, ja 
samana päivänä annettu tuomio asiassa C-94/03 komissio v. neuvosto. 
2 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Cristian Dumitrescu (puheenjohtaja), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg (varapuheenjohtaja), Manuel Medina Ortega (valmistelija), Carlo Casini, Janelly 
Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter 
Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina ja Tadeusz Zwiefka.
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