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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklassa vahvistetaan 
täytäntöönpanosäädösten hyväksymistä koskeva kehys. Erityisesti mainitun artiklan 
3 kohdassa parlamentin ja neuvoston edellytetään vahvistavan asetusten muodossa ne yleiset 
säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä. 

Tällaista asetusta koskevassa ehdotuksessaan (KOM(2010)0083) komissio pyrkii 
toteuttamaan tämän vaatimuksen ottamalla käyttöön neuvoa-antavan menettelyn ja 
tarkastelumenettelyn täytäntöönpanosäädösten hyväksymisen ohjaamiseksi.

Tarkastelumenettelyä olisi sovellettava kaikkiin ympäristöä ja kansanterveyttä koskeviin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin. Asetusehdotuksen 2 artiklan 3 kohdan säännös, jossa neuvoa-
antavan menettelyn käyttö on harkinnanvaraista, eli "kun se katsotaan soveltuvaksi", olisi 
siksi poistettava.

Ehdotuksessa asetukseksi olisi lisäksi säädettävä, että Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat 
tasavertaisessa asemassa, kun on kyse oikeudesta saada tietoa uusien menettelyiden 
mukaisista komiteoiden kokouksista. Ehdotuksen 8 artiklaa olisi näin ollen vahvistettava 
siten, että parlamentilla ja neuvostolla todetaan selkeästi olevan yhtäläinen oikeus tutustua 
kyseisiin tietoihin.

Nykyisen komitologiapäätöksen1 3, 4 ja 5 artiklaan sisältyvien nykyisten neuvoa-antavien, 
hallinto- ja sääntelymenettelyiden automaattinen mukauttaminen ei ole tarkoituksenmukaista. 
Unionin nykyinen säännöstö on tarkistettava huolellisesti sen selvittämiseksi, mitkä toimet 
todella kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan sisältyvien, 
delegoituja säädöksiä koskevien säännösten soveltamisalan piiriin. Asetusehdotuksen 
10 artikla olisi siksi poistettava.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

                                               
1 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä, EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tarkastelumenettelyä olisi sovellettava 
ainoastaan silloin, kun hyväksytään 
yleisluonteisia toimenpiteitä, joilla pannaan 
täytäntöön perussäädöksiä, ja erityisiä 
toimenpiteitä, joiden vaikutus saattaa olla 
merkittävä. Tällä menettelyllä olisi 
mahdollistettava jäsenvaltioiden suorittama 
valvonta siten, että toimenpiteitä ei voida 
hyväksyä, elleivät ne ole komitean 
lausunnon mukaisia, lukuun ottamatta 
hyvin poikkeuksellisia olosuhteita, joissa 
komission olisi kielteisestä lausunnosta 
huolimatta voitava hyväksyä toimenpiteet 
ja soveltaa niitä rajoitetun ajan. Komission 
olisi voitava tarkastella ehdotusta 
toimenpiteiksi uudelleen silloin, kun 
komitea ei ole antanut lausuntoa, ja ottaa 
huomioon komiteassa ilmaistut 
näkemykset.

(9)Tarkastelumenettelyä olisi sovellettava 
ainoastaan silloin, kun hyväksytään 
yleisluonteisia toimenpiteitä, joilla pannaan 
täytäntöön perussäädöksiä, ja erityisiä 
toimenpiteitä, joiden vaikutus saattaa olla
merkittävä, mukaan luettuna ne, jotka 
koskevat ympäristöä ja kansanterveyden 
suojelua. Tällä menettelyllä olisi 
mahdollistettava jäsenvaltioiden suorittama 
valvonta siten, että toimenpiteitä ei voida 
hyväksyä, elleivät ne ole komitean 
lausunnon mukaisia, lukuun ottamatta 
hyvin poikkeuksellisia olosuhteita, joissa 
komission olisi kielteisestä lausunnosta 
huolimatta voitava hyväksyä toimenpiteet 
ja soveltaa niitä rajoitetun ajan. Komission 
olisi voitava tarkastella ehdotusta 
toimenpiteiksi uudelleen silloin, kun 
komitea ei ole antanut lausuntoa, ja ottaa 
huomioon komiteassa ilmaistut 
näkemykset.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(10) Neuvoa-antavaa menettelyä olisi 
sovellettava kaikissa muissa tapauksissa 
ja aina, kun se katsotaan soveltuvimmaksi 
menettelyksi.

(10) Neuvoa-antavaa menettelyä olisi 
sovellettava kaikkiin muihin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(12) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
olisi tiedotettava säännöllisesti 
komiteoiden työstä.

(12) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
olisi tiedotettava säännöllisesti 
komiteoiden työstä ja niillä olisi oltava 
yhtäläinen oikeus saada kyseistä työtä 
koskevia tietoja.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale 

Komission teksti Tarkistus

(14) Päätös 1999/468/EY olisi kumottava. 
Jotta voitaisiin siirtyä päätöksessä 
1999/468/EY säädetystä menettelytavasta 
tämän asetuksen soveltamiseen, kaikki 
voimassa olevassa lainsäädännössä olevat 
viittaukset mainitussa päätöksessä 
säädettyihin menettelyihin, sen 5 a 
artiklassa säädettyä valvontaa lukuun 
ottamatta, olisi katsottava viittauksiksi 
tässä asetuksessa säädettyihin vastaaviin 
menettelyihin. Päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artikla olisi kuitenkin säilytettävä niitä 
voimassa olevia perussäädöksiä varten, 
joissa siihen viitataan.

(14) Päätös 1999/468/EY olisi kumottava. 
Jotta voitaisiin siirtyä päätöksessä 
1999/468/EY säädetystä menettelytavasta 
tämän asetuksen soveltamiseen, päätöksen 
1999/468/EY 5 a artikla olisi säilytettävä 
niitä voimassa olevia perussäädöksiä 
varten, joissa siihen viitataan

Or. en
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Neuvoa-antavaa menettelyä sovelletaan 
kaikkiin muihin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin sekä 2 
kohdassa mainittuihin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin, kun se 
katsotaan soveltuvaksi.

3. Neuvoa-antavaa menettelyä sovelletaan 
kaikkiin muihin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentilla ja neuvostolla 
on oikeus saada 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot käyttöönsä.

2. Euroopan parlamentilla ja neuvostolla 
on yhtäläinen oikeus saada 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot käyttöönsä ja niiden on 
saatava tiedot samanaikaisesti ja samoin 
ehdoin.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
10 artikla 

Komission teksti Tarkistus

10 artikla
Voimassa olevien perussäädösten 

muuttaminen

Poistetaan.

1. Kun ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa hyväksytyissä 
perussäädöksissä säädetään komission 
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täytäntöönpanovallan käytöstä päätöksen 
1999/468/EY mukaisesti,
a) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 3 
artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 4 artiklaan,
b) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 4 ja 
5 artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 5 artiklaan.
c) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 6 
artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 6 artiklaan,
d) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 7 ja 
8 artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 8 artiklaan.
2. Tämän asetuksen 3 ja 7 artiklaa 
sovelletaan kaikkiin jo olemassa oleviin 
komiteoihin.

Or. en


