
PR\834546FI.doc PE450.574v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2010/0098(CNS)

12.10.2010

*
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen 
saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun 
säteilytilan jälkeen (uudelleenlaadittu toisinto)
(KOM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Ivo Belet

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 87 artikla)



PE450.574v01-00 2/27 PR\834546FI.doc

FI

PR_CNS_Recastingam

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ja 
rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai 
muun säteilytilan jälkeen (uudelleenlaadittu toisinto)
(KOM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2010)0184),

– Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut 
parlamenttia (C7-0137/2010),

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnalle työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 
29. kesäkuuta 2010 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 87 ja 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A7-0000/2010),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen 
muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositusten ja oikeudellisten asioiden valiokunnan hyväksymien teknisten 
mukautusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Komission olisi annettava tarvittaessa
välittömästi asetus ennalta vahvistettujen
sallittujen enimmäistasojen
soveltamisesta.

(8) Komission olisi sovellettava
välittömästi ennalta vahvistettuja sallittuja 
radioaktiivisen saastumisen 
enimmäistasoja ydinonnettomuuden tai 
muun säteilytilan jälkeen.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale on muutettu esittelijän muuttaman 2 artiklan mukaiseksi 
(tarkistus 10).

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10) Näissä sallituissa enimmäistasoissa 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
viimeisimmät kansainväliset tieteelliset 
lausunnot, jotka kuvastavat tarvetta 
rauhoittaa väestöä ja välttää poikkeamat 
kansainvälisistä määräyksistä.

(8 a) Näissä sallituissa enimmäistasoissa 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
viimeisimmät kansainväliset tieteelliset 
lausunnot, jotka kuvastavat tarvetta 
rauhoittaa väestöä ja välttää poikkeamat 
kansainvälisistä määräyksistä.

Or. en

(Alkuperäisen tekstin johdanto-osan 10 kappale lievästi muutettuna vain alkuperäisessä 
kieliversiossa)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Komissiolle olisi SEUT:n 
290 artiklan mukaisesti myönnettävä valta 
hyväksyä delegoituja säädöksiä 
elintarvikkeiden (liitteet I ja III) ja 
rehujen (liite II) radioaktiivisen 
saastumisen sallittujen enimmäistasojen 
mukauttamisesta tekniseen kehitykseen. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset myös asiantuntijatasolla.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappale on muutettu 15 artiklan mukaiseksi ja sitä seuraavien artiklojen 
mukaiseksi esittelijän tarkistuksen 5 muuttamisella.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Johdetut viitearvot on vahvistettu tällä 
hetkellä saatavien säteilysuojelun alan 
tietojen perusteella, ja nämä tiedot voivat 
toimia perustana sellaisten radioaktiivisen 
saastumisen sallittujen enimmäistasojen 
vahvistamiselle, joita sovelletaan 
välittömästi sellaisen ydinonnettomuuden 
tai muun säteilytilan jälkeen, joka saattaa 
aiheuttaa tai on aiheuttanut 
elintarvikkeiden tai rehujen huomattavan 
radioaktiivisen saastumisen.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Esittelijä katsoo, että tämän johdanto-osan kappaleen sanamuoto on heikko (mitä ovat 
johdetut viitearvot?) ja että johdanto-osan kappale ei vastaa komission soveltamia 
enimmäistasoja sellaisena, kuin ne on kuvattu nykyisessä 2 artiklassa ja sen muutetussa 
versiossa (2 artiklan 1 kohtaa koskeva esittelijän tarkistus 10).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Näissä sallituissa enimmäistasoissa 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
viimeisimmät kansainväliset tieteelliset 
lausunnot, jotka kuvastavat tarvetta 
rauhoittaa väestöä ja välttää poikkeamat 
kansainvälisistä määräyksistä.

Poistetaan.

Or. en

(Alkuperäinen johdanto-osan kappale 10 – lievästi muutettuna – johdanto-osan kappale 8 a 
uusi)

Perustelu

Ks. Esittelijän tarkistus 2, joka koskee johdanto-osan kappaletta 8 a (uusi), joka on järjestetty 
uudelleen siten, että se liittyy johdanto-osan kappaleeseen 8. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tällaisissa tapauksissa on kuitenkin 
tarpeen ottaa asianmukaisesti huomioon 
erityisolosuhteet ja ottaa näin ollen 
käyttöön menettely, joka mahdollistaa 
ennalta vahvistettujen sallittujen 
enimmäistasojen nopean soveltamisen 
sellaisen ydinonnettomuuden tai muun 
säteilytilan yhteydessä, joka saattaa 
aiheuttaa tai on aiheuttanut 

Poistetaan.
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elintarvikkeiden tai rehujen huomattavan 
radioaktiivisen saastumisen.

Or. en

Perustelu

"Menettely, joka mahdollistaa ennalta vahvistettujen sallittujen enimmäistasojen nopean 
soveltamisen" viittaa 3 artiklassa säädettyyn menettelyyn, jonka poistamista esittelijä 
ehdottaa (ks. 3 artiklaa koskeva esittelijän tarkistus 13).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sellaisen asetuksen, jolla sovelletaan 
sallittuja enimmäistasoja, olisi säilytettävä 
myös sisämarkkinoiden yhtenäisyys ja 
ehkäistävä kaupan vääristymät unionissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistamalla 2 artiklaa esittelijä tähtää sanamuodon "asetuksen, jolla sovelletaan" 
poistamiseen, koska se ei ole oikeudellisesti täsmällinen (ks. 2 artiklan 1 kohtaan tehty 
tarkistus).  

Lisäksi on huomautettava, että jos sovelletaan perusasetuksessa säädettyjä tasoja, päätös ei 
vaikuta millään tavalla sisämarkkinoiden yhtenäisyyteen eikä kaupan vääristymiseen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Sallittujen enimmäistasojen 
soveltamiseksi on suotavaa ottaa käyttöön 
menettely, joka mahdollistaa 
asiantuntijoiden ja erityisesti 
perustamissopimuksen 31 artiklassa 
tarkoitetun asiantuntijaryhmän 

Poistetaan.
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kuulemisen.

Or. en

Perustelu

Nämä menettelyt määritellään selkeästi muutetussa 5 artiklassa ja 5 artiklan a–c kohdassa, 
joissa säädetään asiantuntijoiden kuulemisesta perussopimuksen 31 artiklan mukaisesti. 
Vastaava johdanto-osan 8 b kappale (uusi) kattaa riittävällä tavalla asiantuntijoiden 
kuulemisen ja siinä viitataan asianmukaiseen oikeudelliseen menettelyyn "tasojen 
mukauttamisen" osalta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Neuvoston on aiheellista varata 
oikeus käyttää suoraan valtaansa antaa 
asetus komission ensimmäisen 
kuukauden kuluessa ydinonnettomuuden 
tai säteilytilan jälkeen ehdottamien 
toimenpiteiden vahvistamiseksi ajoissa. 
Asiaa koskevan ehdotuksen komission 
antamassa asetuksessa säädettyjen 
säännösten mukauttamiseksi tai 
vahvistamiseksi, erityisesti radioaktiivisen 
saastumisen enimmäistasojen 
vahvistamiseksi, olisi perustuttava 
perustamissopimuksen 31 artiklaan ja 
väestön terveyden suojelemiseen. Sanotun 
vaikuttamatta mahdollisuuteen, että 
pitkällä aikavälillä onnettomuuden tai 
säteilytilan jälkeen muita säädöksiä tai 
toista oikeusperustaa saatetaan käyttää 
elintarvikkeiden tai rehujen valvomiseksi 
niitä markkinoille saatettaessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelujen toinen ja kolmas virke toistettuna (lievästi muutettuna) selvitysosan 
ii alakohdassa (arviointi)
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Perustelu

Esittelijä katsoo, että tässä johdanto-osan kappaleessa ei perustella selkeästi tarvetta 
myöntää täytäntöönpanovaltuudet neuvostolle 3 artiklan mukaisesti sisällön, luonteen ja 
täytäntöönpantavien perussäädösten sisällön osalta. Esittelijä ei ole vakuuttunut myöskään 
tämän kaksitasoisen lähestymistavan tuomasta lisä-arvosta tapauksissa, joissa neuvosto voi 
viime kädessä vahvistaa tai hyväksyä komission päätöksiä, koska normaalitapauksissa 
komission pitäisi olla ainoa toimeenpanovallan käyttäjä. (Ks. myös esittelijän tarkistuksen 13 
perustelut.)

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos komissio saa, erityisesti joko nopean 
Euroopan atomienergiayhteisön 
tietojenvaihtojärjestelmän mukaisesti 
säteilytilan tai ydinonnettomuuden 
yhteydessä tai 26 päivänä syyskuuta 1986 
solmitun ydinonnettomuudesta tehtävää 
nopeaa ilmoitusta koskevan Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön yleissopimuksen 
mukaan, sellaisia virallisia tietoja 
ydinonnettomuuksista tai muista 
säteilytiloista, jotka osoittavat, että 
liitteessä I vahvistetut elintarvikkeiden 
sallitut radioaktiivisen saastumisen 
enimmäistasot tai liitteessä III vahvistetut 
rehujen sallitut enimmäistasot 
todennäköisesti ylittyvät tai ovat ylittyneet, 
komissio antaa välittömästi, jos olosuhteet 
sitä edellyttävät, asetuksen sallittujen
enimmäistasojen ottamisesta käyttöön.

1. Jos komissio saa, erityisesti joko nopean 
Euroopan atomienergiayhteisön 
tietojenvaihtojärjestelmän mukaisesti 
säteilytilan tai ydinonnettomuuden 
yhteydessä tai 26 päivänä syyskuuta 1986 
solmitun ydinonnettomuudesta tehtävää 
nopeaa ilmoitusta koskevan Kansainvälisen 
atomienergiajärjestön yleissopimuksen 
mukaan, sellaisia virallisia tietoja 
ydinonnettomuuksista tai muista 
säteilytiloista, jotka osoittavat, että 
liitteessä I vahvistetut elintarvikkeiden 
sallitut radioaktiivisen saastumisen 
enimmäistasot tai liitteessä III vahvistetut 
rehujen sallitut enimmäistasot 
todennäköisesti ylittyvät tai ovat ylittyneet, 
komissio antaa välittömästi päätöksen, 
joka koskee sallittuja enimmäistasoja 
ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan 
tapauksissa.

Or. en

Perustelu

SEUT:n 291 artiklan mukaisesti saastumisen enimmäistason soveltaminen tietyissä tilanteissa 
on selkeästi komissiolle siirrettävä täytäntöönpanoasia (jota sovelletaan Euratom-sopimuksen 
106a artiklan mukaisesti). 
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
asetuksen voimassaoloajan on oltava niin 
lyhyt kuin mahdollista ja enintään kolme 
kuukautta, jollei 3 artiklan 4 kohdasta 
muuta johdu.

2. Komissio säätää ajanjaksosta, jonka 
aikana olisi sovellettava radioaktiivisen 
saastumisen sallittuja enimmäistasoja
ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan 
jälkeen. Mainittu ajanjakso on enintään 
kaksi kuukautta.

Or. en

Perustelu

Katso tarkistuksen 10 perustelu.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän artiklan soveltamiseksi 
komissio kuulee asiantuntijoita, 
perustamissopimuksen 31 artiklassa 
tarkoitettu asiantuntijaryhmä mukaan 
luettuna.

Or. en

Perustelu

Katso tarkistuksen 10 perustelu.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla Poistetaan.
1. Komissio tekee kuultuaan 
asiantuntijoita ja mukaan lukien 
perustamissopimuksen 31 artiklassa 
tarkoitettua asiantuntijaryhmää, 
jäljempänä ’asiantuntijaryhmä’,
neuvostolle ehdotuksen tämän asetuksen 
2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
asetuksen mukauttamiseksi tai 
vahvistamiseksi yhden kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen antamisesta.
2. Komissio ottaa 1 kohdassa tarkoitettua 
ehdotusta tehdessään huomioon 
perustamissopimuksen 30 ja 31 artiklan 
mukaisesti vahvistetut perusnormit, 
mukaan lukien periaatteen, jonka 
mukaan altistuminen on pidettävä 
mahdollisimman alhaisella käytännössä 
saavutettavalla tasolla ottaen huomioon 
yleisen terveyden suojelemisen tarve sekä 
taloudelliset ja sosiaaliset tekijät.
3. Neuvosto hyväksyy määräenemmistöllä 
1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 
asetusehdotuksen 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa.
4. Jos neuvosto ei päätä asiasta tässä 
määräajassa, liitteissä I ja III 
vahvistettuja tasoja sovelletaan edelleen, 
kunnes neuvosto päättää asiasta tai 
komissio vetää ehdotuksensa takaisin sen 
vuoksi, että 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetut edellytykset eivät enää täyty.

Or. en

Perustelut sisältävät lievästi muutettuna selvitysosan ii alakohdan tekstin (arviointi)
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Perustelu

3 artiklassa säädetty järjestelmä, jonka mukaisesti neuvosto voi tietyn komission asetuksen 
mukauttamiseksi tai vahvistamiseksi hyväksyä asetuksen, näyttää tarpeettomalta ja näyttää 
aiheuttavan oikeudellista epävarmuutta. Näyttää siltä, että nykyisessä asetuksessa mainitut 
neuvoston toimet hyväksytään "täytäntöönpanotoimiksi". SEUT:n 291 artiklan mukaisesti, 
(jota sovelletaan Euratom-sopimuksen 106a artiklan mukaisesti), mainitut valtuudet voidaan 
kuitenkin siirtää neuvostolle vain "asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa", ja että 
normaalisti komissio vastaa mainittujen valtuuksien soveltamisesta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

4 artikla Poistetaan.
Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen 
asetusten voimassaoloaika on rajoitettu. 
Voimassaoloaikaa voidaan tarkistaa 
jäsenvaltion pyynnöstä tai komission
aloitteesta 3 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Poistaminen on seurausta 3 artiklaa ehdotetusta poistamisesta.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Sen varmistamiseksi, että liitteissä I ja 
III vahvistetuissa sallituissa 
enimmäistasoissa otetaan huomioon uudet 
saatavilla olevat tieteelliset tiedot, komissio 
kuulee aika ajoin asiantuntijoita ja 
erityisesti asiantuntijaryhmää.

1. Sen varmistamiseksi, että otetaan 
huomioon uudet saatavilla olevat 
tieteelliset tiedot, komissio mukauttaa 
liitteitä I, II ja III 5 artiklan a kohdan 
mukaisilla delegoiduilla säädöksillä ja 
5 artiklan b ja c alakohdassa säädettyjen 
ehtojen mukaisesti.
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2. Liitteissä I ja III vahvistettuja sallittuja 
enimmäistasoja voidaan jäsenvaltion tai 
komission pyynnöstä tarkistaa tai 
täydentää komission neuvostolle tekemän 
ehdotuksen perusteella 
perustamissopimuksen 31 artiklassa 
määrätyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan liitteitä voidaan tarkistaa ja täydentää. On selkeää, että tässä 
yhteydessä on käytettävä delegoitua säädöstä. SEUT:n 290 artiklan mukaisesti, (jota 
sovelletaan Euratom-sopimuksen 106a artiklan mukaisesti) lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävässä säädöksessä [siirretään] komissiolle valta antaa muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla 
täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä muita 
kuin sen keskeisiä osia. Liitteiden tarkistamisen tarkoituksena on nimenomaan 
mukauttaminen tekniseen kehitykseen ja mukauttaminen on yleisin delegoidun säädöksen 
käyttämisen peruste.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a artikla
Säädösvallan siirron toteuttaminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
5 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä viiden vuoden ajaksi [asetuksen 
voimaantulopäivä] alkaen. Komissio 
esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta 
ennen viiden vuoden kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei neuvosto peruuta siirtoa 5 artiklan 
b kohdan mukaisesti.
2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
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Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 
5 artiklan b ja c alakohdassa säädettyjä 
ehtoja.

Or. en

(Ks. sanamuodot seuraavissa: lemmikkieläimiä koskeva asetus 438/2010, EUVL L 132, 
29.5.2010, s. 3–10 ja energiaan liittyvien tuotteiden merkintöjä koskeva direktiivi 

2010/30/EU, EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1–12.)

Perustelu

5 artikla a, b ja c kohdan sanamuoto vastaa äskettäin delegoituina säädöksinä hyväksyttyjen 
säädösten sanamuotoa (kuten lemmikkielämiä sekä energiaan liittyvien tuotteiden 
energiamerkintöjä koskeneiden säädösten) sanamuotoa. 

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
5 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b artikla
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Neuvosto voi peruuttaa 5 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
2. Kun neuvosto on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, se pyrkii 
ilmoittamaan asiasta Euroopan 
parlamentille ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen mahdolliset syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Se ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
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voimassaoloon. Päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Perustelu

Ks esittelijän esittämän tarkistuksen 16 perustelut.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
5 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c artikla
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Neuvosto voi vastustaa delegoitua 
säädöstä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.
Neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.
2. Jos neuvosto ei ole määräajan 
umpeutuessa vastustanut delegoitua 
säädöstä, se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä ja se tulee 
voimaan siinä mainittuna päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen mainitun 
määräajan päättymistä, jos neuvosto on 
ilmoittanut komissiolle ja Euroopan 
parlamentille, ettei se aio vastustaa 
säädöstä.
3. Jos neuvosto vastustaa delegoitua 
säädöstä, se ei tule voimaan. Neuvosto 
esittää perusteet säädöksen 
vastustamiselle.

Or. en

Perustelu

Ks esittelijän esittämän tarkistuksen 16 perustelut.
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

8 artikla Poistetaan.
Tämän asetuksen täytäntöönpanon 
yksityiskohtaiset säännöt ja vähemmän 
käytettyjen elintarvikkeiden luettelon 
mukauttaminen sekä niihin sovellettavat 
liitteessä II vahvistetut radioaktiivisten 
saastumisen sallitut enimmäistasot ja 
liitteessä III vahvistetut rehujen sallitut 
enimmäistasot annetaan neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
195 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti, jota sovelletaan 
soveltuvin osin. Tätä varten komissiota 
avustaa tilapäinen komitea. 

Or. en

Perustelu

8 artikla yhdistettiin 5 artiklaan, koska kummatkin koskevat enimmäisarvojen tarkistamista 
(liitteet I ja III ja) tai liitteessä II olevan luettelon mukauttamiseen, joita voidaan käsitellä 
yhdessä siten että toimivalta siirretään komissiolle (delegoiduilla säädöksillä).

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
Liite I – alaviite 19

Komission teksti Tarkistus

19 Vauvanruoalla tarkoitetaan 
elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu lasten 
ruuaksi näiden 4–6 ensimmäisen 
elinkuukauden aikana ja jotka itsessään 
täyttävät tämän ryhmän ravintotarpeet ja 
jotka asetetaan myyntiin helposti 
tunnistettavissa pakkauksissa ja joissa on 
merkintä ’lastenruokavalmiste’.

Vauvanruoalla tarkoitetaan elintarvikkeita, 
jotka on tarkoitettu alle 12 kuukauden 
ikäisten lasten ruuaksi ja jotka itsessään 
täyttävät tämän ryhmän ravintotarpeet ja 
jotka asetetaan myyntiin helposti 
tunnistettavissa pakkauksissa ja joissa on 
merkintä ’lastenruokavalmiste’.
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Or. en

Perustelu

Elintarvikkeiden ja erityisesti lasten elintarvikkeiden ravintopitoisuusvaatimusten täyttämisen 
osalta "vauvan" määritelmä sisältyy seuraaviin säädöksiin: imeväisille ja pikkulapsille 
tarkoitettuja viljapohjaisia valmisruokia ja muita lastenruokia koskeva 5. joulukuuta 2006 
annetun komission direktiivin 2006/125/EY 2 a artikla (EUVL L 339, 6.12.2006, s. 16–35); 
22 päivänä joulukuuta 2006 äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista ja direktiivin 
1999/21/EY muuttamisesta annettu direktiivi (EUVL L 401, 30.12.2006, s. 1–33).
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PERUSTELUT

Ehdotuksen luonne:

ITRE-valiokuntaa kuullaan Euratom-sopimuksen mukaisesti ehdotuksesta edellä mainituksi 
neuvoston asetukseksi parlamentin työjärjestyksen 87 artiklan mukaisesti.

Ehdotuksen pääasiallisena sisältönä on se, että sillä kodifioidaan muuttamattomat säännökset 
kolmesta vuosien 1987 ja 1990 välisenä aikana annetusta asetuksesta, jotka koskevat 
radioaktiivisen saastumisen sallittuja enimmäistasoja radioaktiivisen säteilytilan jälkeen. 
Se, että ehdotukseen kuitenkin lisätään uusi johdanto-osan kappale (15), jossa esitetään 
perustelut olemassa olevalle artiklalle (3 artiklan 3 kohta), jossa säädetään 
täytäntöönpanovaltuuksien varaamisesta neuvostolle, muodostaa kuitenkin merkittävän 
muutoksen, joka antaa perusteet uudelleenlaatimismenettelyn käytölle.

Työjärjestyksen 87 artiklan mukaisesti uudelleenlaatimisehdotusta koskevia tarkistuksia 
voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos koskevat ehdotuksen muutettuja osia sen jälkeen kun 
oikeudellisen asioiden valiokunta (JURI) on vahvistanut alustavasti, ettei ehdotus aiheuta 
muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity.
JURI-valiokunta vahvisti 29. kesäkuuta päivätyllä kirjeellä, että uudelleenlaatiminen on 
asianmukainen lainsäädäntömenettely, ja sen jälkeen ITRE-valiokunnan esittelijä aloitti 
ehdotuksen sisällön tarkastelun. 

Esittelijän arvio:

(i) Ehdotuksen sisältö:
Uudelleenlaaditun ehdotuksen johdanto-osan kappale sisältää jälkikäteen perustelut 
muuttamattomina säilyville säännöksille (jotka sisältyvät vuonna 1987 annettuun asetukseen 
ja sen tarkistettuihin versioihin).  

Asetus sisältää kaksitasoisen intervention ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan 
tapauksissa: 
– komissio hyväksyy välittömästi tiettyä tapausta ja rajattua aluetta koskevan ja 
voimassaoloajaltaan rajoitetun asetuksen, joka koskee ehdotuksen liitteessä I ja III 
tarkoitettuja radioaktiivisen saastumisen sallittuja enimmäistasoja;
– kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on antanut mainitun ehdotuksen, neuvosto 
hyväksyy tai vahvistaa mainitun voimassaoloajaltaan rajoitetun asetuksen. 
Uudelleenlaadinnan käyttämisen tarkoituksena on nimenomaan sen perusteleminen, että 
neuvostolle on aiheellista varata oikeus käyttää suoraan valtaansa antaa asetus komission 
ehdottamien toimenpiteiden vahvistamiseksi ajoissa. Edellä mainittu sisältyy uuteen johdanto-
osan 15 kappaleeseen, jonka mukaan "neuvostolle on aiheellista varata oikeus".

Uudelleenlaadintaehdotuksen osalta esittelijä katsoo, että on syytä puuttua seuraaviin 
kysymyksiin: 
– antaako mainittu perusteleminen riittävässä määrin syytä säätää täytäntöönpanovallan 
varaamisesta neuvostolle, mikä joka tapauksessa poikkeaa normaalista eli komission 
täytäntöönpanovallasta; 
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– onko neuvostolle siirretty toimeenpanovalta sellaisenaan asianmukaisesti määritelty ja 
rajattu erityisesti Lissabonin sopimuksen "delegoituja säädöksiä" ja "täytäntöönpanotoimia 
koskevien uusien määräyksien yhteydessä (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 ja 291 artikla), joita sovelletaan myös Euratomin alalla (ks. Euratom-sopimuksen 
konsolidoidun toisinnon 106a artiklan 1 kohta jonka mukaan Euratom-sopimukseen 
sovelletaan SEUT:n 285–304 artiklaa).

(ii) Arviointi:
Esittelijä katsoo, että johdanto-osan kappaletta 15 – joka on ainoa muutoksia sisältävä osa – ei 
voida irrottaa artiklasta, johon siinä viitataan. Jos esittelijä yrittäisi irrottaa edellä mainittua 
yhteydestään, esittelijä joutuisi harkitsemaan 3 artiklan käyttökelpoisuutta ja neuvostolle 
annetusta toimenpanovallasta johtuvia mekanismeja ehdotuksen seuraavissa artikloissa. 

Näin ollen uudelleenlaadintatekniikan tarkastelun lisäksi on tarkasteltava asetuksen 
johdonmukaisuutta kokonaisuudessaan. Tässä yhteydessä esittelijä pitää äärimmäisen 
kyseenalaisena mekanismia, joka koostuu välittömästi hyväksyttävää tiettyä tapausta 
koskevan asetuksen hyväksymisestä siten, että sen perusteella neuvosto mahdollisesti suoraan 
soveltaa tämän asetuksen mukaisia radioaktiivisen saastumisen enimmäistasoja.  
Esittelijä haluaa esittää seuraavat varaukset:

 Tšernobylin ydinkatastrofin jälkitilanteessa käyttöön otetut järjestelyt olisi saatettava 
vastaamaan täytäntöönpanovaltuuksia koskevaa nykyistä järjestelmää

– Se, että ehdotuksen 2 artiklan mukaan komissio hyväksyy tiettyä tapausta koskevan 
asetuksen, on liian heikosti määritelty. Nykyisellään se antaa komissiolle oikeuden ryhtyä 
välittömästi asianmukaisiin toimiin, mikä sisältää tämän perusasetuksen 
"täytäntöönpanotoimet" sellaisina, kuin ne on määritelty SEUT:n 291 artiklassa.
Esittelijä ei kiellä sitä, että komission on välttämättä hyväksyttävä mainitut toimet, mutta 
esittelijä katsoo, että niitä koskevat järjestelyt sekä niiden tarkistaminen olisi selkeästi 
toteutettava 291 artiklan mukaisesti. 

– Asetuksen 3 artiklassa säädetty järjestelmä, jonka mukaisesti neuvosto voi tietyn komission 
asetuksen "mukauttamiseksi tai vahvistamiseksi hyväksyä asetuksen", on epäselvä. Tässäkin 
yhteydessä näyttää siltä, että näitä neuvoston toimenpiteitä voidaan pitää tämän asetuksen 
täytäntöönpanotoimina. Mainitut valtuudet voidaan kuitenkin siirtää neuvostolle vain 
"asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa" ja normaalisti komissio vastaa mainittujen 
valtuuksien soveltamisesta1.
Esittelijä katsoo, että ehdotuksessa ei perustella selkeästi tarvetta myöntää 
täytäntöönpanovaltuudet neuvostolle sisällön, luonteen ja täytäntöönpantavien 
perussäädösten sisällön osalta. Esittelijä ei ole vakuuttunut myöskään tämän kaksitasoisen 
lähestymistavan tuomasta lisäarvosta tapauksissa, joissa neuvosto voi viime kädessä 
vahvistaa tai hyväksyä komission päätöksiä, koska normaalitapauksissa komission pitäisi olla 
ainoa toimeenpanovallan käyttäjä.

                                               
1 SEUTN:n 291 artiklan 2 kohta kuuluu seuraavasti: Jos unionin oikeudellisesti velvoittavat säädökset 
edellyttävät yhdenmukaista täytäntöönpanoa, kyseisillä säädöksillä siirretään täytäntöönpanovaltaa komissiolle 
tai, tietyissä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 24 ja 
26 artiklassa määrätyissä tapauksissa, neuvostolle.
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 ehdotuksen mukaiset sallitut enimmäismäärät (liite I ja III) aiheuttavat jo sinänsä 
oikeudellista epävarmuutta

– 5 artiklan 1 kohdan mukaan mainittuja tasoja voidaan "tarkistaa tai täydentää" siten, että 
neuvosto "jäsenvaltion tai komission pyynnöstä" antaa komissiolle asiaa koskevan 
ehdotuksen. Tämä tarkoittaa säädöksen tiettyjen muiden kuin keskeisten osien tarkistamista 
tai täydentämistä, jossa olisi noudatettava SEUT:n 291 artiklan mukaista "delegoitujen 
säädösten" järjestelmää. Näin ollen täytäntöönpanovallan olisi kuuluttava yksinomaan 
komission toimivaltaan. Mikä tahansa jäsenvaltion aloite olisi ristiriidassa SEUT:n 
määräysten kanssa. 

– ehdotuksessa viitataan edelleen vanhentuneisiin asetuksiin, koska sillä kodifioidaan 
voimassa olevia 1990-luvulla hyväksyttyjä asetuksia: Ks. "vauvanruoan" määritelmä 
liitteessä I.

Suositukset:
Vaikka tätä ehdotusta käsitellään uudelleenlaadintatekniikalla, esittelijä pyytää ITRE-
valiokuntaa täydentämään ehdotusta merkittävällä tavalla yli sen, mitä harmaalla on merkitty, 
jotta oikeusvarmuus ja tekstin sisäinen johdonmukaisuus voidaan varmistaa. 

Näin ollen esittelijä ehdottaa ehdotuksen kodifioituun osaan yksityiskohtaisia tarkistuksia, 
joiden tarkoituksena on: 

– yksinkertaistaa menettelyä säteilyhätätilan tapauksissa siten, että komissiolle 
annetaan selkeä valvontatehtävä ja sen toimia (hyväksyminen, tarkistaminen) 
täsmennetään. Esittelijä katsoo, että tätä tarkoitusta varten komissiolle olisi annettava 
valtuudet:
(i) välittömästi soveltaa liitteissä määriteltyjä radioaktiivisen saastumisen sallittuja 
enimmäistasoja (ks. muutettu 2 artikla);
(ii) hyväksyä delegoidut säädökset, jotka koskevat saastumisen tasoja ja vähemmän käytettyjä 
elintarvikkeita ja rehuja siten, että viimeisin tekninen edistys otetaan asianmukaisesti 
huomioon (ks. 5 artikla sellaisena kuin se on muutettuna ja 5 artiklan a–c kohtaan sisältyvä 
menettely ).

– valvoa kansalaisten etua parantamalla onnettomuuden jälkitilanteen hallintaa ja 
rajoittamalla jäsenvaltioiden liikkumavaraa ja interventiota: 
(i) toisaalta sen vuoksi, että sallittuja enimmäisarvoja koskeva menettely, jonka mukaisesti 
neuvosto voi "mukauttaa" tai "vahvistaa" asetusta, näyttää tarpeettomalta ja näyttää 
aiheuttavan oikeudellista epävarmuutta, esittelijä ehdottaa tämän interventiotason (3 ja 
4 artiklan) poistamista; 
(ii) toisaalta saastumisen tasojen tarkistamista tai täydentämistä koskevia jäsenvaltioiden 
aloitteita (5 ja 8 artikla) ja asetuksen täytäntöönpanon sääntöjä (8 artikla) yksinkertaistetaan 
delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskevan järjestelyn avulla (muutos 
2 artiklaan ja 5 artiklaan).



PR\834546FI.doc 23/27 PE450.574v01-00

FI

– varmistaa koko ehdotuksen oikeusvarmuus:
(i) Saatetaan ehdotuksessa kodifioitavat vanhentuneet menettelyt – Euratom-sopimuksen 
piiriin kuluvat vastaavat hyväksytyt komitologiamenettelyt – vastaamaan Lissabonin 
sopimuksen määräyksiä;
(ii) uudistetaan tarvittaessa määritelmiä. 

Käytännössä mainitut merkittävät muutokset merkitsisivät sitä, että esittelijän ehdotuksista 
ilmoitetaan työjärjestyksen 87 artiklan mukaisesti neuvostolle ja komissiolle ennen 
mietintöluonnosta koskevaa äänestystä. 
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LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Ref.: D(2010)32731

Mr Herbert REUL
Chair of Committee on Industry, Research and Energy
ASP 10E206
Brussels

Subject: Proposal for a Council regulation laying down maximum permitted levels of 
radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear 
accident or any other case of radiological emergency (Recast).
COM(2010)184 final of 27.4.2010 - 2010/0098 (CNS)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
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their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 23 June 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 19 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne (Chair), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer Wieland, 
Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Piotr Borys, Kurt 
Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Sajjad Karim.
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION 
OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN 

LAUSUNTO

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 4. kesäkuuta 2010

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus neuvoston asetukseksi elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen 
sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen
KOM(2010)0184, 27.4.2010 – 2010/0098(CNS)

Säädösten uudelleenlaatimisen tekniikan järjestelmällistä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa 
antava ryhmä kokoontui 6. toukokuuta 2010 käsittelemään edellä mainittua komission 
tekemää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli edellä mainitussa kokouksessa1 ehdotusta neuvoston 
asetukseksi, jolla uudelleenlaaditaan elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen 
sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen 
22. joulukuuta 1987 annettu neuvoston asetus (Euratom) N:o 3954/87, radioaktiivisen 
saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamisesta vähemmän käytetyille 
elintarvikkeille ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen 12. huhtikuuta 1989 annettu 
komission asetus (Euratom) N:o 944/89 sekä radioaktiivisen saastumisen sallittujen 
enimmäistasojen vahvistamisesta rehuissa ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen 
29. maaliskuuta 1990 annettu komission asetus (Euratom) N:o 770/90, ja saattoi todeta 
yksimielisesti, että ehdotukseen ei sisälly muita asiasisältöön vaikuttavia muutoksia kuin ne, 
jotka on mainittu ehdotuksessa tai tässä lausunnossa. Työryhmä totesi aiempien säädösten 
muuttumattomien säännösten kodifioinnista kyseisillä asiasisältöön vaikuttavilla muutoksilla, 
että ehdotus on säännönmukainen kodifiointi nykyisistä teksteistä eikä sillä muuteta kyseisten 
säädösten asiasisältöä.

                                               
1 Neuvoa-antavan ryhmän käytössä olivat ehdotuksen kieliversiot englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.
Ryhmä käytti työssään englanninkielistä versiota, koska se oli käsiteltävänä olevan asiakirjan alkukieli.
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