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Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio asiassa T-229/04
Ruotsin kuningaskunta v. Euroopan yhteisöjen komissio
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN KUMOAA DIREKTIIVIN, JOLLA
PARAKVATTI HYVÄKSYTÄÄN KASVINSUOJELUAINEEN TEHOAINEEKSI
Se, miten komissio on käsitellyt asiakirjaa, ei täytä sovellettavia menettelyvaatimuksia, ja
direktiivi on ristiriidassa ihmisten ja eläinten terveyden suojelua koskevan vaatimuksen kanssa
Parakvatti on tehoaine, joka sisältyy yhteen kolmesta maailmassa kaikkein käytetyimmästä
rikkakasvien torjunta-aineesta. Se vaikuttaa valikoimattomana rikkakasvien torjunta-aineena
laajavaikutteisesti ja erityisen tehokkaasti rikkakasveja vastaan. Se tuhoaa kasvin vihreät osat
kuivattamalla lehvistön. Se ei hyökkää juuristoa vastaan. Tuhoaminen ja hävittäminen tapahtuu
aineen levityspaikassa. Ainetta käytetään yli 50:een viljelylajikkeeseen yli 120:ssä maassa, ja sitä
on markkinoitu rikkakasvien torjunta-aineena jo kuudenkymmenen vuoden ajan.
Kyseinen tehoaine on kielletty kolmessatoista maassa, joihin kuuluvat Ruotsi, Tanska, Itävalta ja
Suomi.
Kasvinsuojeluaineiden hyväksymistä koskevissa yhteisön säännöksissä on taattava suojelun
korkea taso, jonka avulla on erityisesti estettävä se, ettei terveydelle, pohjavesille ja ympäristölle
aiheutuvia vaaroja tutkita asianmukaisesti. Kysymyksessä olevan direktiivin1 liitteessä I on
luettelo hyväksytyistä tehoaineista.
Vuonna 1993 useat parakvatin valmistajat, mukaan lukien Zeneca-niminen yritys, joka on myös
ilmoituksen tekijä, ilmoittivat komissiolle haluavansa saada parakvatin sisällytetyksi direktiivin
91/414 liitteeseen I. Parakvattia koskevan tutkintakertomuksen esitettyään komissio antoi
1.12.2003 direktiivin 2003/1122, jolla parakvatti sisällytetään liitteeseen I tietyin edellytyksin
hyväksyttynä aineena.
Ruotsi, jota Tanska, Itävalta ja Suomi tukevat, nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa
kanteen ja vaati direktiivin 2003/112 kumoamista. Ruotsi vetosi useisiin kanneperusteisiin, joista
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Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15.7.1991 annettu neuvoston direktiivi 91/414/ETY (EYVL L
230, s. 1).
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Direktiivin 91/414 muuttamisesta 1.12.2003 annettu komission direktiivi 2003/112/EY (EUVL L 321, s. 32).

osa oli menettelyyn liittyviä ja osa koski ympäristön sekä ihmisten ja eläinten terveyden suojelua
koskevan periaatteen loukkaamista.
Asiakirjan käsittely
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, että vaikka parakvatin ja Parkinsonin
taudin välisestä yhteydestä on olemassa tutkimuksia, ilmoituksen tekijä ei ole milloinkaan
tuonut esiin tätä kysymystä. Lisäksi komission kertomuksissa ei ole mitään arviointia
parakvatin ja Parkinsonin taudin välisiä mahdollisia liittymäkohtia koskevasta kirjallisuudesta.
Komission tutkintakertomuksessa oleva väite, jonka mukaan parakvatin hermomyrkyllisyydestä
ei ole olemassa viitteitä, perustuu siis sellaiseen asiakirjan käsittelyyn, joka ei täytä yhteisön
säännöissä vahvistettuja menettelyvaatimuksia.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lisäksi, että ranskalaiseen tutkimukseen, joka
koskee käyttäjien parakvatille altistumisen tasoa ja jolla on ollut tiettyä merkitystä kyseistä
ainetta arvioitaessa, ei ole sovellettu tutkintamenettelyä, ja että tämä tutkintamenettelyn
soveltamatta jättäminen merkitsee sovellettavien menettelysäännösten rikkomista.
Ihmisten terveyden suojelu
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, että guatemalalaisesta tutkimuksesta
ilmenee, että kyseiseen tutkimukseen osallistuneiden käyttäjien parakvatille altistumisen taso oli
118 prosenttia kyseiselle aineelle vahvistetusta käyttäjälle hyväksyttävästä altistustasosta
(AOEL), vaikka ainetta käytettiin ehdotetuissa käyttöolosuhteissa. Näin ollen yhteisön
vaatimuksia, joissa kielletään AOEL:n ylittyminen, ei ole noudatettu. Tämän johdosta direktiivi
2003/112 on ristiriidassa ihmisten terveyden suojelua koskevan vaatimuksen kanssa.
Lisäksi kun otetaan huomioon se, että edellä mainitulla ranskalaisella tutkimuksella on ollut
merkittävä rooli komission päätökselle sisällyttää parakvatti direktiivin 91/414 liitteeseen I,
kyseisen tutkimuksen päätelmä, jonka mukaan niiden käyttötarkoitusten osalta, jotka edellyttävät
selässä kannettavan sumutuslaitteen käyttämistä, annetaan kielteinen lausunto, on sellainen
vakava syy, joka saattaa kohtuudella kyseenalaistaa parakvatin vaarattomuuden tällaisen
käytön yhteydessä.
Eläinten terveyden suojelu
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, että komissio väittää nojautuneensa
arvioinnissaan, jonka mukaan parakvatilla ei ole haitallista vaikutusta eläinten terveyteen,
ilmoituksen tekijän suunnittelemien neljäntoista käyttötarkoituksen tutkintaan. Parakvatilla
jänisten ja lintujen alkioiden terveyteen olevien vaikutusten arvioimiseksi on tutkittu
kuitenkin vain kahta käyttöalaa eli jänisten osalta parakvatin käyttöä sänkipelloilla ja lintujen
osalta parakvatin käyttöä sinimailaspelloilla syksyllä ja talvella. Komissio ei esitä mitään syytä,
jonka vuoksi ei ollut tarpeen tutkia kahtatoista muuta käyttötarkoitusta. Ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuin päättelee siis, ettei komissio ole tutkinut asiakirjaa riittävästi tämän
kysymyksen osalta.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa myös, että komissio on nojautunut asiakirjaan,
jonka perusteella ei voida osoittaa oikeudellisesti riittävällä tavalla toteen sitä, että ne komission
mainitsemat toimenpiteet, joilla on mahdollista vähentää riskejä jänisten osalta, olivat tehokkaita
tai niillä voitiin vähentää kyseisiä riskejä.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkää muut asiassa esitetyt kanneperusteet.
Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hyväksynyt kantajan väitteet osittain, se
kumoaa direktiivin 2003/112.

HUOMAUTUS: Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta
voidaan valittaa oikeuskysymysten osalta yhteisöjen tuomioistuimeen kahden kuukauden
määräajassa tuomion tiedoksiantamisesta.
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