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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 
Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 
lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 
kursiivilla.

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 
käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 
koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 
tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 
tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus.

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 
symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 
tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 
teksti poistetaan tai viivataan yli. 
Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 
merkitä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2017)0085),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 291 artiklan 3 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C8-0034/2017),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja 
energiavaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan sekä 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0187/2020),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Asetuksella (EU) N:o 182/2011 
perustettu järjestelmä on osoittautunut 

(2) Asetus (EU) N:o 182/2011 on 
osoittautunut käytännössä yleisesti ottaen 
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käytännössä yleisesti ottaen toimivaksi, ja 
sillä on saavutettu sopiva institutionaalinen 
tasapaino komission ja muiden 
asianomaisten toimijoiden roolien välillä. 
Tämän järjestelmän olisi näin ollen 
jatkettava toimintaansa muuttumattomana 
lukuun ottamatta eräitä kohdennettuja 
muutoksia, jotka koskevat tiettyjä 
menettelyyn liittyviä seikkoja 
muutoksenhakukomitean tasolla. Näillä 
muutoksilla on tarkoitus lisätä poliittisesti 
arkaluonteisia täytäntöönpanosäädöksiä 
koskevaa poliittista vastuuta ja 
omistajuutta muuttamatta kuitenkaan 
oikeudellisia ja institutionaalisia vastuita 
täytäntöönpanosäädöksistä, sellaisina kuin 
nämä vastuut on määritelty asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011.

tehokkaaksi, ja sillä on saavutettu sopiva 
institutionaalinen tasapaino komission ja 
muiden asianomaisten toimijoiden roolien 
välillä. Tämän järjestelmän keskeiset osat 
voivat näin ollen jatkaa toimintaansa 
muuttumattomina. Asetuksen 
(EY) N:o 182/2011 tuottama lisäarvo 
asianmukaisen päätöksentekoprosessin 
osalta ei kuitenkaan ole ollut täysin 
tyydyttävä. Vaikuttaa siksi tarpeelliselta 
tehdä eräitä kohdennettuja muutoksia, 
jotka koskevat tiettyjä menettelyyn liittyviä 
seikkoja muutoksenhakukomitean tasolla. 
Näillä muutoksilla on tarkoitus lisätä 
poliittisesti arkaluonteisia 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevaa 
poliittista vastuuta ja omistajuutta 
muuttamatta kuitenkaan oikeudellisia ja 
institutionaalisia vastuita 
täytäntöönpanosäädöksistä, sellaisina kuin 
nämä vastuut on määritelty asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011. Tällä 
muutossäädöksellä pyritään myös 
lisäämään unionin kansalaisten 
tietämystä täytäntöönpanosäädöksiin 
liittyvistä menettelyistä. Unionin 
toimielimiä ja elimiä kohtaan tunnetun 
luottamuksen lisäämiseksi on olennaisen 
tärkeää paitsi antaa tietoja unionin 
kansalaisille päätöksenteosta myös 
selittää kyseisten toimielinten ja elinten 
päätösten taustalla olevat syyt.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
säädetään asian saattamisesta tietyissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitean 
käsiteltäväksi. Käytännössä 
muutoksenhakukomitean puoleen on 
käännytty tapauksissa, joissa 
tarkastelumenettelyyn liittyvässä 
komiteakäsittelyssä ei ole saatu 

(3) Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
säädetään asian saattamisesta tietyissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitean 
käsiteltäväksi. Käytännössä 
muutoksenhakukomitean puoleen on 
käännytty erityisesti muuntogeenisiä 
organismeja ja muuntogeenisiä 
elintarvikkeita ja rehuja sekä 
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muodostettua määräenemmistöä asian 
puoltamiseksi tai vastustamiseksi, minkä 
vuoksi lausuntoa ei ole annettu. Useimmin 
näin on tapahtunut asioissa, jotka liittyvät 
muuntogeenisiin organismeihin ja 
muuntogeenisiin elintarvikkeisiin ja 
rehuihin sekä kasvinsuojeluaineisiin.

kasvinsuojeluaineita koskevissa 
tapauksissa, joissa tarkastelumenettelyyn 
liittyvässä komiteakäsittelyssä ei ole saatu 
muodostettua määräenemmistöä asian 
puoltamiseksi tai vastustamiseksi, minkä 
vuoksi lausuntoa ei ole annettu. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Tämän seurauksena ainoastaan 
hyvin pieni määrä tapauksia on saatettu 
muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti, 
ja tämä muutossäädös koskee siis näitä 
tapauksia.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kokemuksen mukaan 
tarkastelukomitean tulos on valtaosassa 
tapauksista toistunut 
muutoksenhakukomiteassa, mikä johtaa 
siihen, että lausuntoa ei anneta. Näin ollen 
muutoksenhakukomiteasta ei ole ollut apua 
jäsenvaltioiden kantojen selvittämisessä.

(4) Kokemuksen mukaan 
tarkastelukomitean tulos on valtaosassa 
tapauksista toistunut 
muutoksenhakukomiteassa, mikä johtaa 
siihen, että lausuntoa ei anneta. Näin ollen 
muutoksenhakukomiteasta ei ole ollut apua 
jäsenvaltioiden kantojen selvittämisessä tai 
sen ongelman korjaamisessa, että 
tarkastelumenettelyssä ei anneta 
lausuntoja. Asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 säädetään, että 
komissio voi näissä tapauksissa hyväksyä 
ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi, 
jolloin komissio päättää jäsenvaltioiden 
puolesta tarpeesta ja keinoista varmistaa 
lainsäädännön tehokas täytäntöönpano.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
säädetään, että komissio voi näissä 
tapauksissa hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksen, eli komissiolla 
on harkintavalta.

Poistetaan.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämä harkintavalta on kuitenkin 
merkittävästi vähäisempi tapauksissa, jotka 
liittyvät luvan antamiseen jollekin 
tuotteelle tai aineelle esimerkiksi 
muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 
rehujen alalla, sillä komission on tehtävä 
asiassa päätös kohtuullisessa ajassa eikä se 
voi pidättyä tekemästä päätöstä.

(6) Tämä harkintavalta on kuitenkin 
merkittävästi vähäisempi tapauksissa, jotka 
liittyvät luvan antamiseen jollekin 
tuotteelle tai aineelle esimerkiksi 
muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 
rehujen alalla, sillä komission on tehtävä 
asiassa päätös kohtuullisessa ajassa eikä se 
voi pidättyä tekemästä päätöstä. Euroopan 
oikeusasiamies huomautti tältä osin 
päätöksessään asiassa 1582/2014, että 
komission on noudatettava voimassa 
olevia säännöksiä, jotka koskevat luvan 
myöntämiselle muuntogeenisille 
organismeille asetettuja määräaikoja.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vaikka komissiolla on toimivalta 
tehdä näissä tapauksissa päätös, kyseessä 
olevien asioiden erityisen 
arkaluonteisuuden vuoksi myös 
jäsenvaltioiden olisi kannettava täysi 

(7) Vaikka komissiolla on toimivalta 
tehdä näissä tapauksissa päätös, kyseessä 
olevien asioiden erityisen 
arkaluonteisuuden vuoksi myös 
jäsenvaltioiden olisi kannettava suurempi 
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vastuunsa päätöksentekoprosessista. Näin 
ei kuitenkaan ole silloin kun jäsenvaltiot 
eivät kykene muodostamaan 
määräenemmistöä muun muassa siksi, että 
monet niistä ovat pidättäytyneet 
äänestämästä tai olleet poissa 
äänestyksestä.

vastuu päätöksentekoprosessista. Kun 
perussäädös koskee ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveyden tai turvallisuuden 
suojelua ja jos jäsenvaltiot eivät kykene 
muodostamaan määräenemmistöä 
hyväksyäkseen ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi, jossa 
säädetään luvan myöntämisestä jollekin 
tuotteelle tai aineelle, kyseinen lupa olisi 
katsottava evätyksi. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voitaisiin lisätä 
muutoksenhakukomitean lisäarvoa, sen 
roolia olisi vahvistettava säätämällä 
mahdollisuudesta järjestää toinen 
muutoksenhakukomitean kokous, jos 
lausuntoa ei ole annettu. Asianmukainen 
edustuksen taso muutoksenhakukomitean 
toisessa kokouksessa olisi ministeritaso, 
jotta keskustelua voitaisiin käydä 
poliittisella tasolla. Jotta toinen kokous 
olisi mahdollista järjestää, määräaikaa 
muutoksenhakukomitean lausunnon 
antamiselle olisi pidennettävä.

(8) Jotta voitaisiin lisätä 
muutoksenhakukomitean lisäarvoa, sen 
roolia olisi vahvistettava säätämällä 
mahdollisuudesta järjestää toinen 
muutoksenhakukomitean kokous, jos 
lausuntoa ei ole annettu. Asianmukainen 
edustuksen taso muutoksenhakukomitean 
toisessa kokouksessa olisi oltava riittävän 
korkea poliittinen taso, kuten 
ministeritaso, jotta keskustelua voitaisiin 
käydä poliittisella tasolla. Jotta toinen 
kokous olisi mahdollista järjestää, 
määräaikaa muutoksenhakukomitean 
lausunnon antamiselle olisi pidennettävä. 
Määräajan pidennys olisi kuitenkin 
tehtävä vain lyhyeksi ajaksi.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komissiolla pitäisi olla tietyissä 
tapauksissa mahdollisuus pyytää 
neuvostolta sen mielipidettä ja näkemystä 
lausunnon puuttumisen laajemmista 
vaikutuksista, mukaan lukien 

(10) Komissiolla pitäisi olla tietyissä 
tapauksissa mahdollisuus pyytää Euroopan 
parlamenttia ja neuvostoa ilmaisemaan 
kantansa ja näkemyksensä lausunnon 
puuttumisen laajemmista vaikutuksista, 
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institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset ja 
kansainväliset vaikutukset. Komission olisi 
otettava neuvoston ilmaisema kanta 
huomioon kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa komissio voi 
ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi.

mukaan lukien institutionaaliset, 
oikeudelliset, taloudelliset, poliittiset ja 
kansainväliset vaikutukset. Komission olisi 
otettava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston ilmaisema kanta huomioon 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia 
on saatettu niiden käsiteltäväksi. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
kiireellisissä tapauksissa komissio voi 
ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian niiden käsiteltäväksi. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
ilmaisemat kannat olisi myös välitettävä 
viipymättä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja tapauksen mukaan 
Europan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Kun vaikuttaa siltä, että 
jäsenvaltioilta olisi vaikea saada 
myönteisiä lausuntoja useista 
samankaltaisista ehdotuksista 
täytäntöönpanosäädöksiksi, olisi 
harkittava, että asiaa koskevissa 
perussäädöksissä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa tarkastellaan 
uudelleen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Avoimuutta jäsenvaltioiden 
edustajien äänistä 
muutoksenhakukomitean tasolla olisi 
lisättävä, ja yksittäisten jäsenvaltioiden 
edustajien äänet olisi julkistettava.

(11) Jäsenvaltioiden edustajien ääniä 
koskevaa avoimuutta olisi lisättävä 
neuvoa-antavan menettelyn ja 
tarkastelumenettelyn kaikissa vaiheissa, ja 
yksittäisten jäsenvaltioiden edustajien 
äänet olisi julkistettava. Kun säädös 
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koskee erityisen arkaluonteisia aloja, 
kuten kuluttajansuojaa, ihmisten, eläinten 
tai kasvien terveyttä tai turvallisuutta tai 
ympäristönsuojelua, jokaisen jäsenvaltion 
edustajan olisi esitettävä tapauskohtaiset 
ja yksityiskohtaiset perustelut äänille ja 
äänestämästä pidättäytymiselle. 
Komission olisi myös annettava tietoja 
komiteoiden kokoonpanosta, kuten läsnä 
olevista henkilöistä sekä viranomaisista ja 
organisaatioista, joihin kyseiset henkilöt 
kuuluvat, sekä kokousten esityslistoista ja 
käsiteltävistä asiakirjoista ja 
säädösehdotuksista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Unionin kansalaisten tietoisuuden 
ja ymmärryksen lisäämiseksi menettelystä 
ja menettelyn näkyvyyden lisäämiseksi 
jokaisen jäsenvaltion edustajan olisi 
perusteltava äänensä tai äänestämästä 
pidättäytyminen tai poissaolo 
äänestyksestä.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Rekisterin saatavuutta olisi 
parannettava edelleen ja sen sisältöä olisi 
muutettava päätöksentekoprosessin 
avoimuuden lisäämiseksi erityisesti 
lisäämällä siihen enemmän tietoja 
kyseisestä prosessista. Rekisterin 
hakutoimintojen parantaminen siten, että 
hakuja voidaan tehdä politiikanaloittain, 
olisi tässä yhteydessä olennaisen tärkeää.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
3 artikla – 7 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Jos 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, puheenjohtaja voi päättää, että 
muutoksenhakukomitea järjestää toisen 
kokouksen ministeritasolla. Näissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitea antaa 
lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa 
päivästä, jona asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi.”

”Jos 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, puheenjohtaja tai 
jäsenvaltioiden yksinkertainen enemmistö 
voi päättää, että muutoksenhakukomitea 
järjestää toisen kokouksen riittävän 
korkealla poliittisella tasolla, kuten 
ministeritasolla. Näissä tapauksissa 
muutoksenhakukomitea antaa lausuntonsa 
kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona 
asia on saatettu sen käsiteltäväksi.”

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
6 artikla – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”3 a. Jos muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, komissio voi pyytää neuvostolta 
lausuntoa sen mielipiteistä ja 
näkemyksestä lausunnon puuttumisen 
laajemmista vaikutuksista, mukaan lukien 
institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset ja 
kansainväliset vaikutukset. Komission olisi 
otettava neuvoston ilmaisema kanta 
huomioon kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa komissio voi 
ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi.”

”3 a. Jos muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, komissio voi pyytää Euroopan 
parlamentilta ja neuvostolta lausuntoa, 
jossa ne ilmoittavat kantansa ja 
näkemyksestä lausunnon puuttumisen 
laajemmista vaikutuksista, mukaan lukien 
muutoksenhakukomitean 
äänestystuloksen institutionaaliset, 
oikeudelliset, taloudelliset, poliittiset ja 
kansainväliset vaikutukset. Komissio ottaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
ilmaiseman kannan huomioon kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun asia on 
saatettu niiden käsiteltäväksi. 
Asianmukaisesti perustelluissa 
kiireellisissä tapauksissa komissio voi 
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ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian niiden käsiteltäväksi. 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
ilmaisemat kannat on myös välitettävä 
viipymättä Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja tapauksen mukaan 
Europan parlamentille ja neuvostolle.”

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
6 kohta – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti:
”4 a. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, kun perussäädös koskee 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden 
tai turvallisuuden suojelemista ja 
ehdotuksessa täytäntöönpanosäädökseksi 
säädetään luvan myöntämisestä tuotteelle 
tai aineelle, tällainen lupa myönnetään 
vain, jos 1 kohdan mukainen äänestys 
johtaa myönteiseen lausuntoon.
Ensimmäinen alakohta ei rajoita 
komission oikeutta ehdottaa muutettua 
ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi 
samasta aiheesta.”

Perustelu

Kun otetaan huomioon oikeudellinen paine, jota luvan epääminen arkaluonteisilta tuotteilta 
saattaa aiheuttaa komissiolle, jos lausuntoa ei ole annettu, muutoksenhakukomiteoiden 
nykyiset säännöt eivät anna komissiolle muuta todellista vaihtoehtoa kuin hyväksyä 
täytäntöönpanosäädökset. Kun on kyse tärkeistä säädöksistä, jotka voivat vaikuttaa ihmisten 
tai eläinten terveyteen tai turvallisuuteen, lupa olisi katsottava myönnetyksi vain, jos sitä 
tukee jäsenvaltioiden vahva enemmistö.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
6 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) Lisätään kohta seuraavasti:
”4 b. Jäsenvaltioiden edustajien on 
perusteltava 1 kohdan mukainen äänensä 
tai äänestämästä pidättäytyminen tai 
poissaolo äänestyksestä.
Kun säädös koskee erityisen 
arkaluonteisia aloja, kuten 
kuluttajansuojaa, ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveyttä tai turvallisuutta tai 
ympäristöä, jäsenvaltioiden edustajien on 
esitettävä tapauskohtaiset ja 
yksityiskohtaiset perustelut äänelleen tai 
äänestämästä pidättäytymiselle.”

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohdan b alakohta 
seuraavasti:

b) komiteoiden kokousten esityslistat; ”b) komiteoiden kokousten esityslistat, 
mukaan lukien päätöksen kohteena olevat 
säädösehdotukset ja käsiteltävät 
asiakirjat;”
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – -a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-a a) Korvataan 1 kohdan c alakohta 
seuraavasti:

c) yhteenvedon kokouspöytäkirjoista sekä 
luettelot viranomaisista ja organisaatioista, 
joihin jäsenvaltioiden edustajikseen 
nimeämät henkilöt kuuluvat;

”c) yhteenvedon kokouspöytäkirjoista 
sekä luettelot kokouksessa läsnä olleista 
henkilöistä sekä viranomaisista ja 
organisaatioista, joihin jäsenvaltioiden 
edustajikseen nimeämät henkilöt 
kuuluvat;”

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

”e) äänestystulokset, mukaan lukien 
muutoksenhakukomitean osalta jokaisen 
jäsenvaltion edustajan äänet;”.

”e) äänestystulokset, mukaan lukien 
jokaisen jäsenvaltion edustajan äänet ja 
äänestämästä pidättäytyminen sekä 
perustelut äänelle tai äänestämästä 
pidättäytymiselle sekä perustelut 
poissaololle äänestyksestä, ja kun säädös 
koskee erityisen arkaluonteisia aloja, 
kuten kuluttajansuojaa, ihmisten, eläinten 
tai kasvien terveyttä tai turvallisuutta tai 
ympäristöä, tapauskohtaiset ja 
yksityiskohtaiset perustelut äänelle tai 
äänestämästä pidättäytymiselle;”
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

a a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
3. Euroopan parlamentilla ja 
neuvostolla on oikeus sovellettavien 
sääntöjen mukaisesti saada 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot käyttöönsä.

”3. Euroopan parlamentilla ja 
neuvostolla on oikeus sovellettavien 
sääntöjen mukaisesti saada 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot käyttöönsä viipymättä.”

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

”5. Kaikkia 1 kohdan a–d, f ja g 
alakohdassa tarkoitettuja asiakirjoja sekä 
1 kohdan e ja h alakohdassa tarkoitettuja 
tietoja koskevat viitetiedot julkistetaan 
rekisterissä.”

”5. Kaikki 1 kohdassa tarkoitetut 
asiakirjat ja tiedot julkistetaan 
rekisterissä.”

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 kohta – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti:
”5 a. Rekisterin hakutoimintojen on 
mahdollistettava haut politiikanaloittain.”
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
11 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a) Korvataan 11 artikla seuraavasti:
11 artikla ”11 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
tarkistamisoikeus

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
tarkistamisoikeus

Jos perussäädös on hyväksytty tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä, Euroopan 
parlamentti tai neuvosto voi milloin 
tahansa ilmoittaa komissiolle katsovansa, 
että ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi 
ylittää perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan. Tällöin komissio 
tarkastelee uudelleen ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi esitetyt kannat 
huomioiden ja ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, aikooko se 
pitää voimassa ehdotuksen 
täytäntöönpanosäädökseksi, muuttaa sitä 
tai peruuttaa sen.

Jos perussäädös on hyväksytty tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä, Euroopan 
parlamentti tai neuvosto voi milloin 
tahansa ilmoittaa komissiolle katsovansa, 
että ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi 
ylittää perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan tai on ristiriidassa 
perussäädöksen tavoitteiden kanssa. 
Tällöin komissio tarkastelee uudelleen 
ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi 
esitetyt kannat huomioiden ja ilmoittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
aikooko se pitää voimassa ehdotuksen 
täytäntöönpanosäädökseksi, muuttaa sitä 
tai peruuttaa sen.

Lisäksi, jos joko Euroopan parlamentti tai 
neuvosto katsoo, että perussäädöksessä 
komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa on asianmukaista 
tarkastella uudelleen, se voi milloin 
tahansa pyytää komissiota antamaan 
ehdotuksen kyseisen perussäädöksen 
muuttamisesta.”

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta ei sovelleta vireillä oleviin 
menettelyihin, joissa 

Tätä asetusta sovelletaan menettelyihin, 
jotka on käynnistetty sen 
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muutoksenhakukomitea on jo antanut 
lausunnon tämän asetuksen 
voimaantulopäivään mennessä.

voimaantulopäivän jälkeen.
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PERUSTELUT

Komissio esitti 14. helmikuuta 2017 ehdotuksen (COM(2018)0085) EU:n komiteamenettelyn 
(asetus (EU) N:o 182/2011) uudistamisesta. Sillä pyritään parantamaan EU:n oikeuden 
täytäntöönpanon avoimuutta ja vastuullisuutta tietyillä hyvin kiistanalaisilla politiikanaloilla 
toteuttamalla seuraavia toimia:

 Komiteamenettelyn viimeisen vaiheen (nk. muutoksenhakukomitea) äänestyssääntöjä 
muutetaan niin, että huomioon otetaan vain säädöksen puolesta tai sitä vastaan annetut 
äänet. Tarkoituksena on vähentää äänestämästä pidättäytymistä ja niiden tilanteiden 
määrää, joissa komitea ei kykene ottamaan asiaan kantaa ja komissio on velvoitettu 
toimimaan ilman selkeää jäsenvaltioilta saatua valtuutusta.

 Kansalliset ministerit otetaan mukaan niin, että komission sallitaan saattaa asia toisen 
kerran muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi ministeritasolla, jos kansalliset 
asiantuntijat eivät ota asiaan kantaa.

 Äänestysten avoimuutta lisätään muutoksenhakukomitean tasolla.

 Varmistetaan poliittinen panos sallimalla komission saattaa asia ministerineuvoston 
käsiteltäväksi lausuntoa varten, jos muutoksenhakukomitea ei kykene ottamaan asiaan 
kantaa.

Kaiken kaikkiaan esittelijä pitää komission ehdotusta myönteisenä mutta haluaisi myös 
korostaa, että useimmissa tapauksissa nykyinen järjestelmä toimii asianmukaisesti. Komission 
ehdotus koskee näin muodoin vain pientä, joskin arkaluonteista osaa komiteoille välitetyistä 
tapauksista.

Esimerkit viimeaikaisesta käytännöstä osoittavat kuitenkin, että nykyistä mekanismia 
voitaisiin kehittää menettelyn varmuuden ja avoimuuden parantamiseksi. Ympäristönsuojelu 
mutta myös terveyden ja elintarviketurvan kaltaiset perustavanlaatuiset kysymykset ovat 
keskeisiä aloja, joilla jäsenvaltioiden olisi osoitettava poliittista vastuuvelvollisuutta ja 
toimittava avoimesti niin, että kansalaiset saavat tiedon paitsi niiden tekemistä päätöksistä 
myös päätösten taustalla olevista syistä.

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaisesti päätökset tehdään mahdollisimman 
avoimesti ja mahdollisimman lähellä kansalaisia (SEU-sopimuksen 10 artiklan 3 kohta). EU:n 
toimielimet pyrkivät edistämään unionin arvoja, ajamaan unionin tavoitteita, palvelemaan 
unionin, sen kansalaisten ja jäsenvaltioiden etuja sekä varmistamaan unionin politiikkojen ja 
toimien johdonmukaisuuden, tehokkuuden ja jatkuvuuden (SEU-sopimuksen 13 artikla). 
Euroopan unionin perusperiaatteena on oikeusvaltio – jonka keskeinen tekijä on avoimuus – 
ja toimielinten on oltava etulinjassa sen noudattamisessa.

On toteutettava toimia, joilla avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta parannetaan ennakoivasti, 
jotta voidaan ylläpitää ja parantaa EU:n kansalaisten luottamusta EU:n toimielinten 
toimintaan ja varsinkin komiteamenettelyyn.
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Esittelijän tavoitteena on parantaa järjestelmää tässä suhteessa. Sen vuoksi esittelijä ehdottaa 
seuraavia seikkoja ottaen huomioon myös Euroopan parlamentin lausunnon antavien 
valiokuntien kannat:

– On tarpeen lisätä yleisesti kansalaisten tietämystä täytäntöönpanosäädöksiin liittyvistä 
menettelyistä. EU:n toimielimiä kohtaan tunnetun luottamuksen lisäämiseksi on 
tärkeää paitsi antaa tietoja kansalaisille tehdyistä päätöksistä myös selittää päätösten 
taustalla olevat syyt.

– Siksi on tärkeää, että jäsenvaltiot liittävät antamaansa ääneen – olipa se puolesta tai 
vastaan – tai äänestämästä pidättäytymiseen perustelut äänestyksen tuloksesta 
riippumatta.

– Muutoksenhakukomitean puheenjohtajan olisi kutsuttava koolle uusi kokous, jos 
lausuntoa ei saada aikaan. Kokoukset olisi järjestettävä riittävän korkealla poliittisella 
tasolla, kuten ministeritasolla. Muutoksenhakukomitean työjärjestyksen mukaan 
muutoksenhakukomitea voidaan jo kutsua koolle ministeritasolla (1 artiklan 5 kohdan 
toinen alakohta). Tämä muutos vastaa myös muutoksenhakukomitean työjärjestyksen 
5 artiklaa.

– Komiteamenettelyrekisterin saatavuutta on parannettava ja sen sisältöä muutettava, 
jotta kansalaiset saavat menettelyn virallisten tietojen ohella tietää myös 
jäsenvaltioiden päätösten takana olevat syyt. Rekisterin hakutoimintojen parantaminen 
on tässä yhteydessä olennaisen tärkeää.

– On erittäin tärkeää varmistaa, että Euroopan parlamentti saa tiedon jokaisesta 
tapauksesta, jossa komissio saattaa asian ministerineuvoston käsiteltäväksi lausuntoa 
varten, kun muutoksenhakukomitea ei kykene ottamaan asiaan selvää kantaa. 
Euroopan parlamentin olisi saatava tietää myös ministerineuvoston antama poliittinen 
panos.

Yksi uuden komission hyväksymien kauden 2019–2024 poliittisten suuntaviivojen tärkeä 
osatekijä on se, että varmistetaan toimielinten toiminnan entistä suurempi avoimuus, jotta 
voidaan lisätä kansalaisten unionia kohtaan tuntemaa luottamusta. Esittelijä on vakuuttunut 
siitä, että komissio pystyy tässä hengessä saamaan neuvostossa aikaan edistystä 
ehdotusluonnoksen käsittelyssä.
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19.3.2020

KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 
annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Valmistelija: Sven Simon

LYHYET PERUSTELUT

Kansainvälisen kaupan valiokunta hyväksyi 4. joulukuuta 2017 seuraavan lausunnon 
oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintöön. Oikeudellisten asioiden valiokunta ei 
kuitenkaan saanut tämän ehdotuksen käsittelyä päätökseen Euroopan parlamentin edellisen 
vaalikauden aikana. Parlamentti päätti 21. lokakuuta 2019 työjärjestyksen 240 artiklan 
mukaisesti jatkaa ehdotuksen käsittelyä. Tästä syystä kansainvälisen kaupan valiokunta esittää 
uudelleen seuraavan lausunnon oikeudellisten asioiden valiokunnalle. Valmistelija on 
päivittänyt näissä perusteluissa tarkoitettuja komitologiatilastoja siten, että ne sisältävät 
viimeisimmät vuodelta 2018 saatavilla olevat tiedot.

Komissio esittää ehdotuksessaan asetukseen (EU) N:o 182/20111 (komiteamenettelyä koskeva 
asetus) neljää muutosta, joilla korjataan tilanteet, joissa muutoksenhakukomitea ei pysty 
antamaan komiteamenettelyssä lausuntoa komission ehdottamasta täytäntöönpanosäädöksestä. 
Komissio ehdottaa tarkemmin sanottuna seuraavaa:

• äänestämästä pidättäytyneiden komitean jäsenten äänet jätetään pois 
muutoksenhakukomitean määräenemmistöä koskevista laskelmista 
muutoksenhakukomitean päätökset ovat päteviä ainoastaan siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioiden yksinkertainen enemmistö osallistuu äänestykseen

• muutoksenhakukomitea voi järjestää uuden kokouksen ministeritasolla
• komissio voi pyytää neuvostolta mielipidettä asiasta ja muutoksenhakukomitean 

lausunnon puuttumisen laajemmista vaikutuksista

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16. helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä 
ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 
28.2.2011, s. 13–18). 
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• muutoksenhakukomiteassa olevien jäsenvaltioiden äänet julkistetaan. Tällä 
toimenpiteellä pyritään lisäämään komiteamenettelyjen avoimuutta.

Ehdotetuilla muutoksilla puututaan menettelyihin muutoksenhakukomitean tasolla ainoastaan, 
kun se ei anna lausuntoa. Käytännössä ehdotus koskee tapauksia, joiden osuus kaikista 
komiteoille toimitetuista täytäntöönpanosäädösehdotuksista on ainoastaan noin kaksi 
prosenttia.

Kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) toimivaltaan kuuluvan yhteisen kauppapolitiikan 
saralla on nykyisin 14 komiteamenettelyyn osallistuvaa komiteaa (vuonna 20182), ja 
useimmat hyväksytyt täytäntöönpanosäädökset koskevat kaupan suojatoimia, eli 
polkumyynnin torjumista ja tasoitustoimenpiteitä (kuvaavaa on, että vuonna 2018 yhteisen 
kauppapolitiikan alalla hyväksyttiin 52 täytäntöönpanosäädöstä, joista 44 käsitteli kaupan 
suojatoimia). Komiteamenettelyä koskevaa asetusta on sovellettu kaupan suojatoimia 
koskeviin toimenpiteisiin helmikuusta 2014 alkaen, sen jälkeen kun asetus (EU) N:o 37/20143 
oli hyväksytty. Kaupan suojatoimia koskevat toimenpiteet on viety muutoksenhakukomiteaan 
kahdesti, vuonna 2017 aurinkopaneeleja4 sekä 5tiettyjä terästuotteita koskevissa tapauksissa. 

INTA vastaa täytäntöönpanosäädöksistä myös muilla aloilla, kuten kolmansille maille 
myönnettävään makrorahoitustukeen tai tullien ulkoisiin seikkoihin liittyvissä asioissa.

Valmistelija suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti komission ehdotukseen. Nykyisestä 
käytännöstä saadut esimerkit osoittavat, että olisi otettava käyttöön täsmällisempiä 
mekanismeja, jotta voidaan parantaa varmuutta ja avoimuutta sen suhteen, millaisia kantoja 
jäsenvaltiot muodostavat komiteamenettelyissä. Olisi kuitenkin syytä varmistaa, että 
muutoksenhakukomitean tason komiteamenettelyt ja asian vieminen neuvoston tasolle eivät 
haittaa tarvittavien kaupan suojatoimia koskevien toimenpiteiden hyväksymistä, joihin 
kohdistuu usein merkittäviä aikapaineita.

Valmistelija haluaa yleisesti ottaen korostaa, että EU:n menettelyjä on optimoitava ja että ne on 
hoidettava aikaa haaskaamatta. On erittäin tärkeää, että EU pitää kiinni lupauksistaan ja 
tavoitteistaan ja hoitaa velvollisuutensa globaalin taloudellisen kilpailun kiristyessä, jotta se voi 
säilyttää kilpailukykynsä ja asettaa normeja, jotka liittyvät sen kunnianhimoisiin taloudellisiin, 
sosiaalisiin ja ekologisiin tavoitteisiin.

Siksi valmistelija ehdottaa, että muutoksenhakukomitean kokousten (niin ministeritason 
kokousten kuin alkuperäisten kokousten) ja asian neuvostoon viemisen yhteydessä olisi 

2 Komission kertomus komiteoiden työskentelystä vuonna 2018, COM(2019)0638, 16.12.2019.
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 37/2014, annettu 15. tammikuuta 2014, tiettyjen yhteiseen 
kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta, 
EUVL L 18, 21.1.2014, s. 1–51).
4 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/367, annettu 1. maaliskuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin 
käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kiteisestä piistä 
valmistettujen aurinkosähkömoduulien ja niiden keskeisten komponenttien (kennot) tuonnissa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon 
päättymistä koskevan tarkastelun ja 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen 
(EUVL L 56, 3.3.2017, s. 131–207).
5 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1795, annettu 5. lokakuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin 
käyttöön ottamisesta Brasiliasta, Iranista, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen raudasta, 
seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden 
tuonnissa ja Serbiasta peräisin olevien raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä 
valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuontia koskevan tutkimuksen päättämisestä (EUVL L 258, 
6.10.2017, s. 24).



RR\1215546FI.docx 23/79 PE646.995v02-00

FI

täsmennettävä, että – aina kun asiaa koskevissa perussäädöksissä on säädetty menettelyjä 
koskevista määräajoista – komission olisi voitava lyhentää määräaikoja.

Lisäksi ehdotetaan erityistä määräaikaa, jonka kuluessa Euroopan parlamentin ja neuvoston on 
käytettävä tarkistamisoikeuttaan. Tällaista määräaikaa sovellettiin ennen nykyisen 
komiteamenettelyä koskevan asetuksen hyväksymistä, ja valmistelija pitää valitettavana, että 
määräaikaa ei ole otettu nykyisiin säännöksiin. Siten nykyisen komiteamenettelyä koskevan 
asetuksen muuttaminen tarjoaa oivan tilaisuuden ottaa käyttöön määräaika, joka lisää varmuutta 
siitä, että parlamentti voi käyttää tarkistamisoikeuttaan. Lisäksi olisi säädettävä tarpeellisista 
poikkeuksista kiireellisten tapausten varalta, koska tarkoituksena ei ole suinkaan haitata 
komiteajärjestelyjen tehokkuutta. 

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Kun unionin säädöksissä 
edellytetään, että komissio käynnistää 
tutkinnan luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön esittämän 
muutoksenhaun perusteella esimerkiksi 
polkumyynnin torjuntaa ja 
tasoitustoimenpiteitä koskevissa 
tapauksissa, komission edellytetään 
tekevän päätöksensä tietyssä määräajassa 
ja tutkinnassa havaittujen seikkojen 
perusteella.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voitaisiin lisätä 
muutoksenhakukomitean lisäarvoa, sen 
roolia olisi vahvistettava säätämällä 
mahdollisuudesta järjestää toinen 
muutoksenhakukomitean kokous, jos 
lausuntoa ei ole annettu. Asianmukainen 
edustuksen taso muutoksenhakukomitean 
toisessa kokouksessa olisi ministeritaso, 
jotta keskustelua voitaisiin käydä 
poliittisella tasolla. Jotta toinen kokous 
olisi mahdollista järjestää, määräaikaa 
muutoksenhakukomitean lausunnon 
antamiselle olisi pidennettävä.

(8) Jotta voitaisiin lisätä 
muutoksenhakukomitean lisäarvoa, sen 
roolia olisi vahvistettava säätämällä 
mahdollisuudesta järjestää toinen 
muutoksenhakukomitean kokous, jos 
lausuntoa ei ole annettu. Asianmukainen 
edustuksen taso muutoksenhakukomitean 
toisessa kokouksessa olisi ministeritaso, 
jotta keskustelua voitaisiin käydä 
poliittisella tasolla. Jotta toinen kokous 
olisi mahdollista järjestää, määräaikaa 
muutoksenhakukomitean lausunnon 
antamiselle olisi pidennettävä, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa on 
noudatettava asiaa koskevissa 
perussäädöksissä asetettuja määräaikoja, 
kuten polkumyynnin torjuntaa ja 
tasoitustoimenpiteitä koskevissa 
tapauksissa. Komission olisi 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa voitava lyhentää 
määräaikoja, joiden kuluessa 
muutoksenhakukomitean on annettava 
lausuntonsa, jotta voidaan varmistaa, että 
muutoksenhakukomitean tason 
menettelyistä ei aiheudu viivästyksiä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komissiolla pitäisi olla tietyissä 
tapauksissa mahdollisuus pyytää 
neuvostolta sen mielipidettä ja näkemystä 
lausunnon puuttumisen laajemmista 
vaikutuksista, mukaan lukien 
institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset ja 
kansainväliset vaikutukset. Komission olisi 

(10) Komissiolla olisi tietyissä 
tapauksissa oltava mahdollisuus pyytää 
neuvostolta sen mielipidettä ja näkemystä 
lausunnon puuttumisen laajemmista 
vaikutuksista, mukaan lukien 
institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset ja 
kansainväliset vaikutukset. Komission olisi 
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otettava neuvoston ilmaisema kanta 
huomioon kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa komissio voi 
ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi.

otettava neuvoston ilmaisema kanta 
huomioon kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa komissio voi 
ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi. Olisi sovellettava lyhyempiä 
määräaikoja, kun komissio on velvollinen 
noudattamaan asiaa koskevissa 
perussäädöksissä säädettyjä määräaikoja, 
kuten polkumyynnin torjuntaa ja 
tasoitustoimenpiteitä koskevissa 
tapauksissa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
Asetus (EU) N:o 182/2011 
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Lisätään 3 artiklan 7 kohtaan 
kuudes alakohta seuraavasti:

(1) Lisätään 3 artiklan 7 kohtaan 
alakohdat seuraavasti: 

”Jos 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, puheenjohtaja voi päättää, että 
muutoksenhakukomitea järjestää toisen 
kokouksen ministeritasolla. Näissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitea antaa 
lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa 
päivästä, jona asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi. ”

”Jos 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, puheenjohtaja voi päättää, että 
muutoksenhakukomitea järjestää toisen 
kokouksen ministeritasolla. Näissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitea antaa 
lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa 
päivästä, jona asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi, tämän kohdan kolmannen 
alakohdan mukaisesti. Komissio vahvistaa 
soveltuvissa tapauksissa lyhyemmän 
määräajan voidakseen noudattaa asiaa 
koskevissa perussäädöksissä säädettyjä 
määräaikoja.
Komissio voi asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa vahvistaa tässä 
kohdassa tarkoitettua määräaikaa 
lyhyemmän määräajan.”
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
6 artikla – 3 a alakohta

Komission teksti Tarkistus

”3 a. Jos muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, komissio voi pyytää neuvostolta 
lausuntoa sen mielipiteistä ja näkemyksestä 
lausunnon puuttumisen laajemmista 
vaikutuksista, mukaan lukien 
institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset ja 
kansainväliset vaikutukset. Komissio ottaa 
neuvoston ilmaiseman kannan huomioon 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia 
on saatettu sen käsiteltäväksi. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
komissio voi ilmoittaa lyhyemmän 
määräajan saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi.”

”3 a. Jos muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, komissio voi pyytää neuvostolta 
lausuntoa sen mielipiteistä ja näkemyksestä 
lausunnon puuttumisen laajemmista 
vaikutuksista, mukaan lukien 
institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset ja 
kansainväliset vaikutukset. Komissio ottaa 
neuvoston ilmaiseman kannan huomioon 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia 
on saatettu sen käsiteltäväksi. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
komissio voi ilmoittaa lyhyemmän 
määräajan saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi. Komissio vahvistaa 
soveltuvissa tapauksissa lyhyemmän 
määräajan voidakseen noudattaa asiaa 
koskevissa perussäädöksissä säädettyjä 
määräaikoja.”

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
11 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lisätään 11 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Euroopan parlamentilla ja neuvostolla 
on kuukausi aikaa ensimmäisessä 
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
antamiseen alkaen päivästä, jona 
kyseinen komitea on vastaanottanut sille 
eri kieliversioina toimitetut lopulliset 
ehdotukset täytäntöönpanosäädöksiksi. 
Kuukauden määräaikaa ei sovelleta 
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kiireellisissä tapauksissa eikä tapauksissa, 
jotka liittyvät päivittäisiin hallinnollisiin 
asioihin ja/tai joiden voimassaoloaikaa on 
rajattu.”

Perustelu

Parlamentti ei voi käyttää tehokkaasti tarkistusoikeuttaan, jos ei ole tiedossa, millaista 
määräaikaa siihen sovelletaan. Tarkistusoikeuteen sovellettava kuukauden määräaika oli 
käytössä komiteamenettelyn aiemmassa kehyksessä neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti, ja asia vahvistettiin parlamentin ja komission vuonna 2008 tekemässä 
komiteamenettelyjä koskevassa toimielinten välisessä sopimuksessa. Kyseinen määräaika olisi 
vahvistettava myös nykyisessä asetuksessa (EU) N:o 182/2011.
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YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN 
TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 
annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Valmistelija: Stanislav Polčák

LYHYET PERUSTELUT

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta hyväksyi 
27. helmikuuta 2018 jäljempänä esitetyn lausunnon oikeudellisten asioiden valiokunnan 
mietintöön. Oikeudellisten asioiden valiokunta ei kuitenkaan saanut tämän ehdotuksen 
käsittelyä päätökseen Euroopan parlamentin edellisen vaalikauden aikana. Parlamentti päätti 
21. lokakuuta 2019 työjärjestyksen 240 artiklan mukaisesti jatkaa ehdotuksen käsittelyä. Sen 
vuoksi ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta esittää 
uudelleen jäljempänä esitetyn lausunnon oikeudellisten asioiden valiokunnalle.

Komissio ehdottaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleisistä säännöistä ja periaatteista, 
joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamista, jotta ratkaistaan ongelma, joka johtuu 
jäsenvaltioiden kyvyttömyydestä päättää arkaluonteisista ja usein poliittisista kysymyksistä.

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker muistutti syyskuussa 2016 Euroopan parlamentissa 
unionin tilasta pitämässään puheessa, että jäsenvaltioiden olisi kannettava vastuunsa tietyissä 
kysymyksissä. Valmistelija yhtyy tähän analyysiin ja suhtautuu myönteisesti ehdotuksiin, 
jotka koskevat
– määräenemmistön laskentamenetelmää: äänestämästä pidättäytyneiden jäsenvaltioiden 

äänten jättämistä pois muutoksenhakukomitean määräenemmistöä koskevista laskelmista 
– asian saattamista uudelleen muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi ja sitä, että komissio 

saattaa mahdollisesti asian neuvoston käsiteltäväksi
– äänten julkistamista.

Valmistelija haluaa kuitenkin muistuttaa, että useimmissa tapauksissa nykyinen järjestelmä on 
toimiva ja se toimii moitteettomasti. Ehdotetuilla muutoksilla puututaankin menettelyihin 
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ainoastaan muutoksenhakukomitean tasolla silloin, kun se ei anna lausuntoa. Käytännössä 
ehdotus koskee vain kahta prosenttia kaikista komiteoille toimitetuista 
täytäntöönpanosäädösehdotuksista. Tämän vuoksi on tärkeää, että komiteamenettelyn 
puitteita sinällään ei muuteta. Valmistelijan tavoitteena on siis nykyisten yleisten puitteiden 
säilyttämisen ohella parantaa järjestelmää sen varmistamiseksi, että menettelyn 
käyttöönotosta vuonna 2011 lähtien esiintyneet pattitilanteet eivät toistu jo käsiteltyjen 
kysymysten kohdalla eivätkä mahdollisten uusien kysymysten kohdalla.

Valmistelija katsoo, että avoimuus on yksi niistä ehdotukseen liittyvistä näkökulmista, joissa 
on parantamisen aihetta. Jäsenvaltioiden on kannettava vastuunsa arkaluonteisissa 
kysymyksissä, joita ovat esimerkiksi verotus, kuluttajien terveys, elintarviketurvallisuus ja 
ympäristönsuojelu, minkä lisäksi niiden on lisättävä kansalaisten tietoutta niistä. EU:n 
kansalaisten luottamusta voidaan ylläpitää ainoastaan lisäämällä avoimuutta ja parantamalla 
tiedottamista Euroopan unionin päätöksentekoprosessista.

Tämä edellyttää niin komiteoissa kuin muutoksenhakukomiteassa annettujen äänten 
julkistamista ja jäsenvaltioiden äänestyskäyttäytymisen perustelemista, mutta myös laaja-
alaisia tiedotuskampanjoja, jotka koskevat menettelyjä, riskianalyysia sekä Euroopan unionin 
virallisten tutkimuselimien, EU:n virastojen, EU:n toimielimien ja jäsenvaltioiden välistä 
roolijakoa.

Valmistelija katsoo, että jos äänet julkistetaan ja jäsenvaltioita pyydetään perustelemaan 
äänestyskäyttäytymistään, sellaiset jäsenvaltiot, jotka olivat läsnä mutta halusivat pidättäytyä 
äänestämästä, voivat perustella kantansa, vaikka niiden ääni jätetään pois määräenemmistöä 
koskevista laskelmista. Valmistelijan mielestä komiteaan osallistumatta jättämisen ja 
äänestämästä pidättäytymisen välillä on perustava ero. Äänestämästä pidättäytyminen on 
myös poliittinen valinta, joka on voitava perustella, mutta sen ei pidä kuitenkaan saattaa 
järjestelmää umpikujaan nykyisen kaltaisella tavalla.

Lopuksi valmistelija katsoo, että demokratian kunnioittamisen nimissä on tärkeää, että 
Euroopan parlamentille tiedotetaan perussäädösten hyväksymisestä aina samanaikaisesti kuin 
neuvostolle. Euroopan parlamentille on myös tiedotettava neuvoston päätelmistä komission 
ehdotuksessa kuvatun kaltaisessa tilanteessa, jossa jokin asia saatetaan neuvoston 
käsiteltäväksi.

TARKISTUKSET

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

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Asetuksella (EU) N:o 182/2011 (2) Asetuksella (EU) N:o 182/2011 
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perustettu järjestelmä on osoittautunut 
käytännössä yleisesti ottaen toimivaksi, ja 
sillä on saavutettu sopiva institutionaalinen 
tasapaino komission ja muiden 
asianomaisten toimijoiden roolien välillä. 
Tämän järjestelmän olisi näin ollen 
jatkettava toimintaansa muuttumattomana 
lukuun ottamatta eräitä kohdennettuja 
muutoksia, jotka koskevat tiettyjä 
menettelyyn liittyviä seikkoja 
muutoksenhakukomitean tasolla. Näillä 
muutoksilla on tarkoitus lisätä poliittisesti 
arkaluonteisia täytäntöönpanosäädöksiä 
koskevaa poliittista vastuuta ja 
omistajuutta muuttamatta kuitenkaan 
oikeudellisia ja institutionaalisia vastuita 
täytäntöönpanosäädöksistä, sellaisina kuin 
nämä vastuut on määritelty asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011.

perustettu järjestelmä on osoittautunut 
käytännössä yleisesti ottaen toimivaksi, ja 
sillä on saavutettu sopiva institutionaalinen 
tasapaino komission ja muiden 
asianomaisten toimijoiden roolien välillä. 
Siinä on kuitenkin havaittavissa 
heikkouksia tapauksissa, joissa 
jäsenvaltiot eivät onnistu muodostamaan 
vaadittuja enemmistöjä perussäädöksillä 
perustetuissa komiteoissa eivätkä 
muodosta kantaa sen sijaan, että 
antaisivat lausunnon. Tällaisissa 
tapauksissa komissio joutuu hyväksymään 
poliittisesti arkaluonteisissa asioissa 
päätöksiä, jotka ovat usein ongelmallisia. 
Päätökset ovat erityisen ongelmallisia, 
kun niillä on suora vaikutus kansalaisiin 
ja yrityksiin. Tämän järjestelmän olisi näin 
ollen jatkettava toimintaansa 
muuttumattomana lukuun ottamatta eräitä 
kohdennettuja muutoksia, jotka koskevat 
tiettyjä neuvoa-antavaan menettelyyn ja 
tarkastelumenettelyyn, mukaan lukien 
menettely muutoksenhakukomitean tasolla, 
liittyviä seikkoja. Näillä muutoksilla on 
tarkoitus lisätä poliittisesti arkaluonteisia 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevaa 
poliittista vastuuta ja hyväksyttävyyttä 
erityisesti jäsenvaltioiden taholta 
muuttamatta kuitenkaan oikeudellisia ja 
institutionaalisia vastuita 
täytäntöönpanosäädöksistä, sellaisina kuin 
nämä vastuut on määritelty asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011, käyttäen 
päätöksenteon perustana vankkaa, 
objektiivista ja syrjimätöntä tieteellistä 
näyttöä unionin lainsäädännössä 
vahvistettujen menettelyjen sekä 
uusimpien tieteellisten normien ja 
menetelmien mukaisesti.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
säädetään asian saattamisesta tietyissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitean 
käsiteltäväksi. Käytännössä 
muutoksenhakukomitean puoleen on 
käännytty tapauksissa, joissa 
tarkastelumenettelyyn liittyvässä 
komiteakäsittelyssä ei ole saatu 
muodostettua määräenemmistöä asian 
puoltamiseksi tai vastustamiseksi, minkä 
vuoksi lausuntoa ei ole annettu. Useimmin 
näin on tapahtunut asioissa, jotka liittyvät 
muuntogeenisiin organismeihin ja 
muuntogeenisiin elintarvikkeisiin ja 
rehuihin sekä kasvinsuojeluaineisiin.

(3) Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
säädetään asian saattamisesta tietyissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitean 
käsiteltäväksi. Käytännössä 
muutoksenhakukomitean puoleen on 
käännytty tapauksissa, joissa 
tarkastelumenettelyyn liittyvässä 
komiteakäsittelyssä ei ole saatu 
muodostettua määräenemmistöä asian 
puoltamiseksi tai vastustamiseksi, minkä 
vuoksi lausuntoa ei ole annettu. Useimmin 
näin on tapahtunut asioissa, jotka liittyvät 
erityisen arkaluonteisiin aloihin, kuten 
verotukseen, kuluttajien terveyteen, 
elintarviketurvallisuuteen, 
ympäristönsuojeluun ja erityisesti 
muuntogeenisiin organismeihin ja 
muuntogeenisiin elintarvikkeisiin ja 
rehuihin sekä kasvinsuojeluaineisiin.

Perustelu

On tärkeää muistuttaa kaikista aloista, jotka ovat erityisen arkaluonteisia, sen sijaan, että 
keskitytään tarkastelemaan vain joitakin niistä. Tällä hetkellähän ei ole tiedossa, mistä 
mahdolliset tulevat pattitilanteet johtuvat. 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) On tärkeää muistuttaa, että asia 
on toimitettu muutoksenhakukomitean 
käsiteltäväksi asetuksessa (EU) N:o 
182/2011 tarkoitetulla tavalla hyvin 
harvoissa tapauksissa.
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Perustelu

Nykyinen järjestelmä toimii moitteettomasti useimmissa tapauksissa. 
Muutoksenhakukomiteassa toteutettujen menettelyjen, joita sovelletaan, jos lausuntoa ei ole 
annettu, osuus kaikista komiteoille toimitetuista täytäntöönpanosäädösehdotuksista on 
ainoastaan noin kaksi prosenttia.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämä harkintavalta on kuitenkin 
merkittävästi vähäisempi tapauksissa, jotka 
liittyvät luvan antamiseen jollekin 
tuotteelle tai aineelle esimerkiksi 
muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 
rehujen alalla, sillä komission on tehtävä 
asiassa päätös kohtuullisessa ajassa eikä se 
voi pidättyä tekemästä päätöstä.

(6) Tämä harkintavalta on kuitenkin 
merkittävästi vähäisempi tapauksissa, jotka 
liittyvät luvan antamiseen jollekin 
tuotteelle tai aineelle erityisen 
arkaluonteisilla aloilla, sillä komission on 
tehtävä asiassa päätös kohtuullisessa ajassa 
eikä se voi pidättyä tekemästä päätöstä.

Perustelu

Tekstin johdonmukaisuuden lisäämiseksi arkaluonteisia aloja koskeva tekijä on siirretty 
johdanto-osan 3 kappaleeseen. Tavoitteena on myös olla keskittymättä vain joihinkin 
tekijöihin, koska emme tiedä, mistä mahdolliset tulevat pattitilanteet voivat johtua.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vaikka komissiolla on toimivalta 
tehdä näissä tapauksissa päätös, kyseessä 
olevien asioiden erityisen 
arkaluonteisuuden vuoksi myös 
jäsenvaltioiden olisi kannettava täysi 
vastuunsa päätöksentekoprosessista. Näin 
ei kuitenkaan ole silloin kun jäsenvaltiot 
eivät kykene muodostamaan 
määräenemmistöä muun muassa siksi, että 
monet niistä ovat pidättäytyneet 

(7) Vaikka komissiolla on toimivalta 
tehdä näissä tapauksissa päätös, kyseessä 
olevien asioiden erityisen 
arkaluonteisuuden vuoksi jäsenvaltioiden 
olisi kannettava suurempi vastuu 
päätöksentekoprosessista. Poliittista 
vastuuta olisi painotettava enemmän, kun 
on kyse säädöksestä, joka koskee 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden 
tai turvallisuuden suojelua. Näin ei 
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äänestämästä tai olleet poissa 
äänestyksestä.

kuitenkaan ole silloin, kun jäsenvaltiot 
eivät kykene muodostamaan 
määräenemmistöä erilaisista syistä, kuten 
siksi, että monet niistä ovat pidättäytyneet 
äänestämästä tai olleet poissa 
äänestyksestä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voitaisiin lisätä 
muutoksenhakukomitean lisäarvoa, sen 
roolia olisi vahvistettava säätämällä 
mahdollisuudesta järjestää toinen 
muutoksenhakukomitean kokous, jos 
lausuntoa ei ole annettu. Asianmukainen 
edustuksen taso muutoksenhakukomitean 
toisessa kokouksessa olisi ministeritaso, 
jotta keskustelua voitaisiin käydä 
poliittisella tasolla. Jotta toinen kokous 
olisi mahdollista järjestää, määräaikaa 
muutoksenhakukomitean lausunnon 
antamiselle olisi pidennettävä.

(8) Jotta voitaisiin lisätä 
muutoksenhakukomitean lisäarvoa, sen 
roolia olisi vahvistettava säätämällä 
mahdollisuudesta järjestää 
poikkeustapauksissa toinen 
muutoksenhakukomitean kokous 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jos 
lausuntoa ei ole annettu. Edustuksen tason 
muutoksenhakukomitean toisessa 
kokouksessa olisi oltava ministeritason 
kaltainen asianmukainen poliittinen taso, 
jotta keskustelua voitaisiin käydä 
poliittisella tasolla. Jotta toinen kokous 
olisi mahdollista järjestää, määräaikaa 
muutoksenhakukomitean lausunnon 
antamiselle olisi pidennettävä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komissiolla pitäisi olla tietyissä 
tapauksissa mahdollisuus pyytää 
neuvostolta sen mielipidettä ja näkemystä 
lausunnon puuttumisen laajemmista 
vaikutuksista, mukaan lukien 
institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset ja 
kansainväliset vaikutukset. Komission olisi 
otettava neuvoston ilmaisema kanta 
huomioon kolmen kuukauden kuluessa 

(10) Neuvostolla pitäisi olla komission 
pyynnöstä tietyissä tapauksissa 
mahdollisuus esittää kantansa lausunnon 
puuttumisen laajemmista vaikutuksista, 
mukaan lukien institutionaaliset, 
oikeudelliset, poliittiset, taloudelliset ja 
kansainväliset vaikutukset. Komission olisi 
otettava neuvoston ilmaisema kanta 
huomioon kolmen kuukauden kuluessa 
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siitä, kun asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa komissio voi 
ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi.

siitä, kun asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa komissio voi 
ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi. Euroopan parlamentille 
olisi tiedotettava mahdollisimman pian 
asian saattamisesta neuvoston 
käsiteltäväksi ja sen tuloksista.

Perustelu

Demokratian nimissä on tärkeää tiedottaa Euroopan parlamentille asian saattamisesta 
neuvoston käsiteltäväksi ja sen seurauksista.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Avoimuutta jäsenvaltioiden 
edustajien äänistä 
muutoksenhakukomitean tasolla olisi 
lisättävä, ja yksittäisten jäsenvaltioiden 
edustajien äänet olisi julkistettava.

(11) Avoimuutta olisi lisättävä koko 
neuvoa-antavan menettelyn ja 
tarkastelumenettelyn ajan niin 
komiteoiden kuin 
muutoksenhakukomitean tasolla, mikä 
koskee erityisesti tietoja siitä, miten 
jäsenvaltioiden edustajat ovat äänestäneet. 
Kunkin jäsenvaltion äänet on aiheellista 
julkistaa, ja niiden lisäksi on esitettävä 
perustelut puoltavalle lausunnolle, 
kielteiselle lausunnolle tai äänestämästä 
pidättäytymiselle.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Komission ja jäsenvaltioiden olisi 
laadittava yhteinen tiedonanto, jossa 
arvioidaan erityisesti arkaluonteisiin 
kysymyksiin liittyviä riskejä ja 
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tarkastellaan asiaan liittyviä unionin 
päätöksentekoprosesseja sekä unionin 
virallisten tutkimuselimien, unionin 
virastojen ja toimielimien sekä 
jäsenvaltioiden välistä toimivallan jakoa, 
jotta lisätään avoimuutta, parannetaan 
tiedottamista unionin kansalaisille ja 
vahvistetaan heidän luottamustaan 
unionin päätöksentekoprosessia kohtaan.

Perustelu

Ehdotuksen tavoitteena on vahvistaa unionin kansalaisten luottamusta Euroopan unionin 
päätöksentekoprosessia kohtaan. Laaja-alaisten tiedotuskampanjojen järjestäminen on sen 
kannalta keskeisen tärkeää.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
3 artikla – 7 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, puheenjohtaja voi päättää, että 
muutoksenhakukomitea järjestää toisen 
kokouksen ministeritasolla. Näissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitea antaa 
lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa 
päivästä, jona asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi.

Jos 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, puheenjohtaja voi päättää, että 
muutoksenhakukomitea järjestää toisen 
kokouksen ministeritason kaltaisella 
asianmukaisella poliittisella tasolla ja 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
Näissä tapauksissa muutoksenhakukomitea 
antaa lausuntonsa kolmen kuukauden 
kuluessa päivästä, jona asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi.

Komissio voi poikkeuksellisissa ja 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa päättää lyhentää tässä 
kohdassa säädettyjä määräaikoja.



PE646.995v02-00 38/79 RR\1215546FI.docx

FI

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
6 artikla – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, komissio voi pyytää neuvostolta 
lausuntoa sen mielipiteistä ja 
näkemyksestä lausunnon puuttumisen 
laajemmista vaikutuksista, mukaan lukien 
institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset ja 
kansainväliset vaikutukset. Komissio ottaa 
neuvoston ilmaiseman kannan huomioon 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia 
on saatettu sen käsiteltäväksi. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
komissio voi ilmoittaa lyhyemmän 
määräajan saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi.

3 a. Jos muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, neuvosto voi komission 
pyynnöstä esittää kantansa lausunnon 
puuttumisen laajemmista vaikutuksista, 
mukaan lukien institutionaaliset, 
oikeudelliset, poliittiset ja kansainväliset 
vaikutukset. Komissio ottaa neuvoston 
ilmaiseman kannan huomioon kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun asia on 
saatettu sen käsiteltäväksi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa komissio voi 
ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi. Euroopan parlamentille 
tiedotetaan mahdollisimman pian asian 
saattamisesta neuvoston käsiteltäväksi ja 
sen tuloksista.

Perustelu

Demokratian nimissä on tärkeää tiedottaa mahdollisimman pian Euroopan parlamentille 
asian saattamisesta neuvoston käsiteltäväksi ja sen seurauksista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) äänestystulokset, mukaan lukien 
muutoksenhakukomitean osalta jokaisen 
jäsenvaltion edustajan äänet; 

e) äänestystulokset, joista käy ilmi 
niin komiteoiden kuin 
muutoksenhakukomitean osalta jokaisen 
jäsenvaltion edustajan kanta, ja niiden 
lisäksi perustelut puolesta tai vastaan 
äänestämiselle tai äänestämästä 
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pidättäytymiselle;
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
lainsäädäntötekstiin. Jos tarkistus 
hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä 
teknisiä muutoksia.)

Perustelu

On lisättävä avoimuutta, jotta palautetaan unionin kansalaisten luottamus Euroopan unionin 
päätöksentekoprosessia kohtaan. Tämä edellyttää äänten julkistamista niin komiteoiden kuin 
muutoksenhakukomitean tasolla ja jäsenvaltioiden äänestyskäyttäytymisen perustelemista. 
Jäsenvaltioiden on kannettava vastuunsa.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
11 artikla – 1 kohta 

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a) korvataan 11 artiklan 
ensimmäinen kohta seuraavasti:

Jos perussäädös on hyväksytty tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä, Euroopan 
parlamentti tai neuvosto voi milloin 
tahansa ilmoittaa komissiolle katsovansa, 
että ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi 
ylittää perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan. Tällöin komissio 
tarkastelee uudelleen ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi esitetyt kannat 
huomioiden ja ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, aikooko se 
pitää voimassa ehdotuksen 
täytäntöönpanosäädökseksi, muuttaa sitä 
tai peruuttaa sen.

Jos perussäädös on hyväksytty tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä, Euroopan 
parlamentti tai neuvosto, joille on 
ilmoitettu täytäntöönpanosäädöksestä 
samanaikaisesti ja mahdollisimman pian, 
voi milloin tahansa ilmoittaa komissiolle 
katsovansa, että ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi tai toimenpide 
ylittää perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan tai se ei muilta osin 
ole unionin oikeuden mukainen. Tällöin 
komissio tarkastelee uudelleen ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi esitetyt kannat 
huomioiden ja ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, aikooko se 
pitää voimassa ehdotuksen 
täytäntöönpanosäädökseksi, muuttaa sitä 
tai peruuttaa sen.
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TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 
annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Valmistelija: Ville Niinistö

LYHYET PERUSTELUT

Lissabonin sopimuksen 291 artiklassa määrätään, että säädöksissä annetaan 
täytäntöönpanovalta komissiolle, kun tarvitaan yhdenmukaisia täytäntöönpanon ehtoja. Siitä, 
miten jäsenvaltiot valvovat tämän täytäntöönpanovallan käyttöä ja miten tähän liittyviä 
täytäntöönpanosäädöksiä hyväksytään, säädetään asetuksessa 182/2011, jonka tarkistamista 
nyt ehdotetaan.

Monissa tapauksissa nykyinen menettely on toiminut hyvin. Kuitenkin etenkin 
tarkastelumenettelyyn liittyy ongelmallisempia tapauksia, jotka nostavat esiin kysymyksiä 
jäsenvaltioiden tekemiin päätöksiin liittyvästä vastuusta ja omistajuudesta varsinkin 
poliittisesti arkaluonteisilla aloilla, kuten ihmisten, eläinten ja kasvien terveys ja turvallisuus.

Tarkastelumenettelyssä säädöksen hyväksyminen edellyttää, että määräenemmistö kannattaa 
komission ehdottamaa täytäntöönpanosäädöstä. Jos enemmistöä ei saavuteta, komissio voi 
vedota muutoksenhakukomiteaan. Jos muutoksenhakukomiteassa ei saada enemmistöä 
täytäntöönpanosäädöksen puolesta eikä sitä vastaan (”ei lausuntoa”), komissio voi itse päättää 
säädöksen hyväksymisestä tai sen hylkäämisestä.

Komissio ehdottaa ongelman ratkaisemiseksi seuraavia muutoksia:
 yksittäisten jäsenvaltioiden edustajien muutoksenhakukomiteassa antamat äänet 

julkistetaan;
 otetaan käyttöön muita muutoksenhakukeinoja ministeritasolla ja asia annetaan 

mahdollisesti edelleen käsiteltäväksi neuvoston tasolla sen näkemyksen saamiseksi;
 äänestyksestä pidättäytymistä ei oteta huomioon ja käyttöön otetaan uusi äänestykseen 

osallistumista koskeva päätösvaltaisuus (jäsenvaltioiden yksinkertainen enemmistö).

Valmistelija tukee täysin ehdotusta avoimuuden parantamiseksi ja ehdottaa muita samanlaisia 
toimia koko menettelyssä niin, että jäsenvaltioita esimerkiksi vaaditaan esittämään perustelut 
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täytäntöönpanosäädöksen hyväksymiselle tai hylkäämiselle. Toisaalta valmistelija katsoo, että 
ehdotetut uudet muutoksenhaun tasot eivät todennäköisesti olisi avuksi, koska kokemus on 
osoittanut, että muutoksenhakukomiteoissa suoritettujen äänestysten tulokset poikkeavat vain 
harvoin pysyvien komiteoiden tuloksista. Valmistelija vastustaa myös jyrkästi ehdotettua 
päätösvaltaisuuden ja ääntenlaskentamenettelyjen muuttamista, jotka eivät ole 
demokraattiselta kannalta hyväksyttäviä.

Jotta voitaisiin ratkaista ”lausunnottomien” tilanteiden ongelma, ehdotetaan tapausten 
erottamista toisistaan päätöksen alan ja luonteen perusteella. Kun on kyse terveyteen, eläimiin 
ja kasveihin liittyvistä tuotteista ja aineista, komission olisi kiellettävä aine, jos luvan 
myöntäminen sille ei saa tuekseen määräenemmistöä. Tämä menettely poistaisi komission 
tapauskohtaisen valinnanvaran ja takaisi entistä paremman oikeusvarmuuden, kun velvoite 
olla hyväksymättä ainetta ilman enemmistöä vahvistettaisiin tässä asetuksessa.

Lisäksi tapauksissa, joissa on kyse samasta perussäädöksestä, on järjestelmällisesti tilanteita, 
joissa jäsenvaltiot eivät anna lausuntoa. Tällöin olisi säädettävä, että komissio tarkastelee 
perussäädöksen tarkistamista juuri tältä osin.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan parlamentti on 
asettanut torjunta-aineiden 
lupamenettelyä unionissa käsittelevän 
erityisvaliokunnan tunnistaakseen 
mahdollisia hyväksymismenettelyyn 
liittyviä eturistiriitoja ja tarkastellakseen 
unionin virastojen asemaa sekä sitä, onko 
niillä riittävä henkilöstö ja rahoitus 
tehtäviensä täyttämiseksi. 
Erityisvaliokunnan havainnot ja 
suositukset sisältävä loppuraportti, jonka 
parlamentti hyväksyy täysistunnossa, olisi 
otettava huomioon asetuksella (EU) N:o 
182/2011 käyttöönotetun menettelyn 
parantamiseksi.
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Perustelu

Euroopan parlamentin asettama erityisvaliokunta käsittelee joitakin hyvin erityisiä tähän 
ehdotukseen liittyviä menettelyjä. Siksi sen tulos voi muuttaa lähestymistapaamme, ja se olisi 
otettava huomioon jo alusta lähtien.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Asetuksella (EU) N:o 182/2011 
perustettu järjestelmä on osoittautunut 
käytännössä yleisesti ottaen toimivaksi, ja 
sillä on saavutettu sopiva institutionaalinen 
tasapaino komission ja muiden 
asianomaisten toimijoiden roolien välillä. 
Tämän järjestelmän olisi näin ollen 
jatkettava toimintaansa muuttumattomana 
lukuun ottamatta eräitä kohdennettuja 
muutoksia, jotka koskevat tiettyjä 
menettelyyn liittyviä seikkoja 
muutoksenhakukomitean tasolla. Näillä 
muutoksilla on tarkoitus lisätä poliittisesti 
arkaluonteisia täytäntöönpanosäädöksiä 
koskevaa poliittista vastuuta ja 
omistajuutta muuttamatta kuitenkaan 
oikeudellisia ja institutionaalisia vastuita 
täytäntöönpanosäädöksistä, sellaisina kuin 
nämä vastuut on määritelty asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011.

(2) Asetuksella (EU) N:o 182/2011 
perustettu järjestelmä on osoittautunut 
käytännössä yleisesti ottaen toimivaksi, ja 
sillä on saavutettu sopiva institutionaalinen 
tasapaino komission ja muiden 
asianomaisten toimijoiden roolien välillä. 
Tämän järjestelmän olisi näin ollen 
jatkettava toimintaansa muuttumattomana 
lukuun ottamatta eräitä kohdennettuja 
muutoksia, jotka koskevat tiettyjä 
tarkastelumenettelyyn ja neuvoa-
antavaan menettelyyn liittyviä seikkoja 
sekä menettelyä muutoksenhakukomitean 
tasolla. Näillä muutoksilla on tarkoitus 
lisätä poliittisesti arkaluonteisia 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevaa 
poliittista vastuuta ja omistajuutta 
erityisesti jäsenvaltioissa ja ottaa yhä 
suuremmassa määrin huomioon ennalta 
varautumisen periaate muuttamatta 
kuitenkaan oikeudellisia ja 
institutionaalisia vastuita 
täytäntöönpanosäädöksistä, sellaisina kuin 
nämä vastuut on määritelty asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus
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(3) Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
säädetään asian saattamisesta tietyissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitean 
käsiteltäväksi. Käytännössä 
muutoksenhakukomitean puoleen on 
käännytty tapauksissa, joissa 
tarkastelumenettelyyn liittyvässä 
komiteakäsittelyssä ei ole saatu 
muodostettua määräenemmistöä asian 
puoltamiseksi tai vastustamiseksi, minkä 
vuoksi lausuntoa ei ole annettu. Useimmin 
näin on tapahtunut asioissa, jotka liittyvät 
muuntogeenisiin organismeihin ja 
muuntogeenisiin elintarvikkeisiin ja 
rehuihin sekä kasvinsuojeluaineisiin.

(3) Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
säädetään asian saattamisesta tietyissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitean 
käsiteltäväksi. Käytännössä 
muutoksenhakukomitean puoleen on 
käännytty tapauksissa, joissa 
tarkastelumenettelyyn liittyvässä 
komiteakäsittelyssä ei ole saatu 
muodostettua määräenemmistöä asian 
puoltamiseksi tai vastustamiseksi, minkä 
vuoksi lausuntoa ei ole annettu. Useimmin 
näin on tapahtunut asioissa, jotka liittyvät 
muuntogeenisiin organismeihin ja 
muuntogeenisiin elintarvikkeisiin ja 
rehuihin sekä kasvinsuojeluaineisiin, joita 
koskevat jäsenvaltioiden lausunnot ja 
päätöksenteko ovat erittäin tärkeitä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kokemuksen mukaan 
tarkastelukomitean tulos on valtaosassa 
tapauksista toistunut 
muutoksenhakukomiteassa, mikä johtaa 
siihen, että lausuntoa ei anneta. Näin ollen 
muutoksenhakukomiteasta ei ole ollut apua 
jäsenvaltioiden kantojen selvittämisessä.

(4) Kokemuksen mukaan 
tarkastelukomitean tulos on valtaosassa 
tapauksista toistunut 
muutoksenhakukomiteassa, mikä johtaa 
siihen, että lausuntoa ei anneta. Näin ollen 
muutoksenhakukomiteasta ei ole ollut apua 
jäsenvaltioiden kantojen selvittämisessä, ja 
tällaiset monitulkintaiset tapaukset sen 
sijaan hidastavat unionin 
päätöksentekomenettelyä erittäin 
merkittävissä kysymyksissä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vaikka komissiolla on toimivalta 
tehdä näissä tapauksissa päätös, kyseessä 

(7) Vaikka komissiolla on nykyisin 
toimivalta tehdä näissä tapauksissa päätös, 
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olevien asioiden erityisen 
arkaluonteisuuden vuoksi myös 
jäsenvaltioiden olisi kannettava täysi 
vastuunsa päätöksentekoprosessista. Näin 
ei kuitenkaan ole silloin kun jäsenvaltiot 
eivät kykene muodostamaan 
määräenemmistöä muun muassa siksi, että 
monet niistä ovat pidättäytyneet 
äänestämästä tai olleet poissa 
äänestyksestä.

kyseessä olevien asioiden erityisen 
arkaluonteisuuden vuoksi myös 
jäsenvaltioiden olisi kannettava enemmän 
vastuuta päätöksentekoprosessista. Siksi 
on erittäin tärkeää, että jäsenvaltioita 
kannustetaan tekemään selkeä päätös 
puolesta tai vastaan ja osallistumaan 
aktiivisesti äänestyksiin vähintään 
olemalla läsnä. Ennalta varautumisen 
periaatetta olisi painotettava enemmän, 
kun ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi 
koskee ihmisten, eläinten tai kasvien 
terveyden tai turvallisuuden suojelemista. 
Jos jäsenvaltiot eivät tällaisissa 
tapauksissa kykene muodostamaan 
määräenemmistöä hyväksyäkseen 
ehdotuksia luvan myöntämiseksi jollekin 
tuotteelle tai aineelle, kyseinen lupa olisi 
katsottava evätyksi.

Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voitaisiin lisätä 
muutoksenhakukomitean lisäarvoa, sen 
roolia olisi vahvistettava säätämällä 
mahdollisuudesta järjestää toinen 
muutoksenhakukomitean kokous, jos 
lausuntoa ei ole annettu. Asianmukainen 
edustuksen taso muutoksenhakukomitean 
toisessa kokouksessa olisi ministeritaso, 
jotta keskustelua voitaisiin käydä 
poliittisella tasolla. Jotta toinen kokous 
olisi mahdollista järjestää, määräaikaa 
muutoksenhakukomitean lausunnon 
antamiselle olisi pidennettävä.

Poistetaan.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Muutoksenhakukomitean 
äänestyssääntöjä olisi muutettava, jotta 
voidaan vähentää riskiä, että lausuntoa ei 
anneta, ja kannustaa jäsenvaltioiden 
edustajia ottamaan selkeästi kantaa. 
Tämän vuoksi äänestykseen 
osallistuneiksi jäsenvaltioiksi olisi 
katsottava määräenemmistöä laskettaessa 
ainoastaan jäsenvaltiot, jotka ovat läsnä 
tai edustettuina ja jotka eivät pidättäydy 
äänestämästä. Sen varmistamiseksi, että 
äänestystulos on edustava, äänestystulos 
olisi katsottava päteväksi ainoastaan, jos 
jäsenvaltioiden yksinkertainen enemmistö 
osallistuu äänestykseen 
muutoksenhakukomiteassa. Jos 
päätösvaltaisuutta ei saavuteta ennen 
kuin määräaika komitean päätöksen 
tekemiselle päättyy, katsotaan, että 
komitea ei ole antanut lausuntoa, kuten 
nykyäänkin.

Poistetaan.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komissiolla pitäisi olla tietyissä 
tapauksissa mahdollisuus pyytää 
neuvostolta sen mielipidettä ja näkemystä 
lausunnon puuttumisen laajemmista 
vaikutuksista, mukaan lukien 
institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset 
ja kansainväliset vaikutukset. Komission 
olisi otettava neuvoston ilmaisema kanta 
huomioon kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa komissio voi 
ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi.

Poistetaan.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Avoimuutta jäsenvaltioiden 
edustajien äänistä 
muutoksenhakukomitean tasolla olisi 
lisättävä, ja yksittäisten jäsenvaltioiden 
edustajien äänet olisi julkistettava.

(11) Avoimuutta olisi lisättävä koko 
neuvoa-antavan menettelyn, 
tarkastelumenettelyn sekä 
muutoksenhakukomitean menettelyn 
ajan. Erityisesti yksittäisten 
jäsenvaltioiden edustajien äänet olisi 
julkistettava samoin kuin heidän 
äänestysaikeensa tilanteessa, jossa 
virallista äänestystä ei järjestetä. Näitä 
vaatimuksia olisi sovellettava 
äänestykseen muutoksenhakukomiteassa 
ja tarkastelukomiteassa ja koko neuvoa-
antavassa menettelyssä. 
Asiantuntijakomiteoiden kokoonpanosta 
olisi julkistettava yksityiskohtaisempia 
tietoja.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
3 artikla – 7 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) Lisätään 3 artiklan 7 kohtaan 
kuudes alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Jos 6 artiklan 3 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti 
muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, puheenjohtaja voi päättää, että 
muutoksenhakukomitea järjestää toisen 
kokouksen ministeritasolla. Näissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitea 
antaa lausuntonsa kolmen kuukauden 
kuluessa päivästä, jona asia on saatettu 
sen käsiteltäväksi.”
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Lisätään 1 kohtaan toinen 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Muutoksenhakukomitean äänestykseen 
osallistuneiksi jäseniksi katsotaan 
kuitenkin ainoastaan ne 
muutoksenhakukomitean jäsenet, jotka 
ovat läsnä tai edustettuina äänestyksessä 
ja jotka eivät pidättäydy äänestämästä. 
Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
enemmistön on oltava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 238 
artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu määräenemmistö. 
Äänestystulos katsotaan päteväksi 
ainoastaan, jos jäsenvaltioiden 
yksinkertainen enemmistö on 
äänestykseen osallistuneita jäseniä.”

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
6 artikla – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 3 a kohta seuraavasti: Poistetaan.
”3 a. Jos muutoksenhakukomitea ei 
anna lausuntoa, komissio voi pyytää 
neuvostolta lausuntoa sen mielipiteistä ja 
näkemyksestä lausunnon puuttumisen 
laajemmista vaikutuksista, mukaan lukien 
institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset 
ja kansainväliset vaikutukset. Komissio 
ottaa neuvoston ilmaiseman kannan 
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huomioon kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa komissio voi 
ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi.”

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti:
”4 a. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, kun perussäädös koskee 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden 
tai turvallisuuden suojelemista ja 
ehdotukseen täytäntöönpanosäädökseksi 
sisältyy ehdotus luvan myöntämisestä 
jollekin tuotteelle tai aineelle eikä 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun 
määräenemmistöön perustuvaa 
myönteistä lausuntoa saada, komissio ei 
hyväksy ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi, ja lupa 
katsotaan evätyksi.”;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Nykyinen teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:

1. Komissio pitää yllä komiteoiden 
työskentelyä koskevaa rekisteriä, joka 

”1. Komissio pitää yllä komiteoiden 
työskentelyä koskevaa julkista rekisteriä, 
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sisältää joka on saatavissa verkossa. Julkinen 
rekisteri sisältää”;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – -a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-a a) Korvataan 1 kohdan c alakohta 
seuraavasti:

c) yhteenvedon kokouspöytäkirjoista 
sekä luettelot viranomaisista ja 
organisaatioista, joihin jäsenvaltioiden 
edustajikseen nimeämät henkilöt kuuluvat;

”c) yhteenvedon kokouspöytäkirjoista 
sekä luettelot läsnä olevista henkilöistä ja 
viranomaisista ja organisaatioista, joihin 
kyseiset henkilöt kuuluvat;”

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) äänestystulokset, mukaan lukien 
muutoksenhakukomitean osalta jokaisen 
jäsenvaltion edustajan äänet;”.

e) äänestystulokset sekä komiteoissa 
että muutoksenhakukomiteassa ja niiden 
perustelut, myös äänestämästä 
pidättäytymisen yhteydessä;”.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

a a) poistetaan 3 kohta;



RR\1215546FI.docx 51/79 PE646.995v02-00

FI

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

a b) poistetaan 4 kohta;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan 5 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”5. Kaikkia 1 kohdan a–d, f ja g 
alakohdassa tarkoitettuja asiakirjoja sekä 
1 kohdan e ja h alakohdassa tarkoitettuja 
tietoja koskevat viitetiedot julkistetaan 
rekisterissä.”

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään 11 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Lisäksi jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto katsoo, että perussäädöksessä 
komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa on tarkasteltava 
uudelleen, se voi milloin tahansa pyytää 
komissiota antamaan ehdotuksen 
perussäädöksen tarkistamiseksi.”.
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Perustelu

Kun vaikuttaa siltä, että jäsenvaltioilta on vaikea saada myönteistä lausuntoa 
samankaltaisissa tapauksissa, saattaa olla paikallaan tarkastella uudelleen komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa.
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17.6.2020

MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 
annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Valmistelija: Bronis Ropė

LYHYET PERUSTELUT

Tässä lausuntoluonnoksessa käsitellään komission lainsäädäntöehdotusta, jolla muutetaan ns. 
komiteamenettelyn sääntöjä. Komiteamenettelyssä asiantuntijakomiteat, joissa ovat 
edustettuina jäsenvaltioiden ministeriöiden asiantuntijat ja joiden puheenjohtajana toimii 
asiasta vastaava komission yksikkö, laativat unionin sekundaarilainsäädäntöä, varsinkin 
täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä. Delegoituja säädöksiä käsitellessään 
parlamentti voi joko hyväksyä tai hylätä säädökset, mutta se ei voi muuttaa niitä. 
Valmistelijalla on lausuntoluonnoksessaan seuraavat tavoitteet:

– lisätä komiteamenettelyyn perustuvan päätöksenteon demokraattisuutta ja 
demokraattista legitiimiyttä

– lisätä avoimuutta komiteamenettelyn kaikissa vaiheissa ja parantaa siten siihen 
liittyvää vastuuvelvollisuutta

– kannustaa jäsenvaltioita toimimaan tärkeässä roolissaan entistä vastuullisemmin

– varmistaa, etteivät tärkeät päätökset jää pienelle joukolle jäsenvaltioita, kuten voisi 
käydä, jos äänestämisestä pidättäytymistä ei oteta huomioon, kuten komissio nyt 
ehdottaa.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten 
asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:



RR\1215546FI.docx 55/79 PE646.995v02-00

FI

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Asetuksella (EU) N:o 182/2011 
perustettu järjestelmä on osoittautunut 
käytännössä yleisesti ottaen toimivaksi, ja 
sillä on saavutettu sopiva institutionaalinen 
tasapaino komission ja muiden 
asianomaisten toimijoiden roolien välillä. 
Tämän järjestelmän olisi näin ollen 
jatkettava toimintaansa muuttumattomana 
lukuun ottamatta eräitä kohdennettuja 
muutoksia, jotka koskevat tiettyjä 
menettelyyn liittyviä seikkoja 
muutoksenhakukomitean tasolla. Näillä 
muutoksilla on tarkoitus lisätä poliittisesti 
arkaluonteisia täytäntöönpanosäädöksiä 
koskevaa poliittista vastuuta ja 
omistajuutta muuttamatta kuitenkaan 
oikeudellisia ja institutionaalisia vastuita 
täytäntöönpanosäädöksistä, sellaisina kuin 
nämä vastuut on määritelty asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011.

(2) Asetuksella (EU) N:o 182/2011 
perustettu järjestelmä on osoittautunut 
käytännössä yleisesti ottaen toimivaksi, ja 
sillä on saavutettu sopiva institutionaalinen 
tasapaino komission ja muiden 
asianomaisten toimijoiden roolien välillä. 
Tämän järjestelmän olisi näin ollen 
jatkettava toimintaansa muuttumattomana 
lukuun ottamatta eräitä kohdennettuja 
muutoksia, jotka koskevat tiettyjä 
menettelyyn liittyviä seikkoja 
muutoksenhakukomitean tasolla, jolla 
toiminta ei ole tyydyttävää. Näillä 
muutoksilla on tarkoitus lisätä poliittisesti 
arkaluonteisia täytäntöönpanosäädöksiä 
koskevaa poliittista vastuuta ja 
omistajuutta, erityisesti kun on kyse 
eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista, 
elintarviketurvallisuudesta, 
ympäristönsuojelusta ja 
ilmastonmuutoksesta, ja ottaa huomioon 
ennalta varautumisen periaate 
muuttamatta kuitenkaan oikeudellisia ja 
institutionaalisia vastuita 
täytäntöönpanosäädöksistä, sellaisina kuin 
nämä vastuut on määritelty asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011. Näiden muutosten 
olisi mahdollistettava tieteeseen 
perustuvan lähestymistavan 
noudattaminen riskinarvioinnissa ja 
päätöksentekoprosessissa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Kokemuksen mukaan 
tarkastelukomitean tulos on valtaosassa 

(4) Kokemuksen mukaan 
tarkastelukomitean tulos on valtaosassa 
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tapauksista toistunut 
muutoksenhakukomiteassa, mikä johtaa 
siihen, että lausuntoa ei anneta. Näin ollen 
muutoksenhakukomiteasta ei ole ollut 
apua jäsenvaltioiden kantojen 
selvittämisessä.

tapauksista toistunut 
muutoksenhakukomiteassa, mikä johtaa 
siihen, että lausuntoa ei anneta. Näin ollen 
muutoksenhakukomitea ei ole hoitanut 
tehtäväänsä jäsenvaltioiden kantojen 
selvittämisessä, vaan se on monissa 
tapauksissa jättänyt päätöksenteon 
komissiolle.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
säädetään, että komissio voi näissä 
tapauksissa hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksen, eli komissiolla 
on harkintavalta.

(5) Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
säädetään, että komissio voi näissä 
tapauksissa lainsäädännön tehokkaan 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
hyväksyä täytäntöönpanosäädöksen, eli 
komissiolla on harkintavalta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Tämä harkintavalta on kuitenkin 
merkittävästi vähäisempi tapauksissa, jotka 
liittyvät luvan antamiseen jollekin 
tuotteelle tai aineelle esimerkiksi 
muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 
rehujen alalla, sillä komission on tehtävä 
asiassa päätös kohtuullisessa ajassa eikä se 
voi pidättyä tekemästä päätöstä.

(6) Tämä harkintavalta on kuitenkin 
merkittävästi vähäisempi tapauksissa, jotka 
liittyvät luvan antamiseen jollekin 
tuotteelle tai aineelle esimerkiksi 
muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 
rehujen alalla, sillä komission on tehtävä 
asiassa päätös kohtuullisessa ajassa eikä se 
voi pidättyä tekemästä päätöstä. Euroopan 
oikeusasiamies on huomauttanut 
päätöksessään asiassa 1582/2014, että 
komission on noudatettava voimassa 
olevia säännöksiä, jotka koskevat lupien 
antamiseksi muuntogeenisille 
organismeille asetettuja määräaikoja.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vaikka komissiolla on toimivalta 
tehdä näissä tapauksissa päätös, kyseessä 
olevien asioiden erityisen 
arkaluonteisuuden vuoksi myös 
jäsenvaltioiden olisi kannettava täysi 
vastuunsa päätöksentekoprosessista. Näin 
ei kuitenkaan ole silloin kun jäsenvaltiot 
eivät kykene muodostamaan 
määräenemmistöä muun muassa siksi, että 
monet niistä ovat pidättäytyneet 
äänestämästä tai olleet poissa 
äänestyksestä.

(7) Vaikka komissiolla on toimivalta 
tehdä näissä tapauksissa päätös, kyseessä 
olevien asioiden erityisen 
arkaluonteisuuden vuoksi myös 
jäsenvaltioiden olisi kannettava täysi 
vastuunsa päätöksentekoprosessista. Näin 
ei kuitenkaan ole silloin kun jäsenvaltiot 
eivät kykene muodostamaan 
määräenemmistöä.

Perustelu

Äänestämästä pidättäytyneiden tai äänestyksestä poissa olleiden jäsenvaltioiden määrä oli 
merkittävä, kun komission ehdotus julkaistiin. Tilanne on kuitenkin muuttunut selvästi vuoden 
2019 alusta.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voitaisiin lisätä 
muutoksenhakukomitean lisäarvoa, sen 
roolia olisi vahvistettava säätämällä 
mahdollisuudesta järjestää toinen 
muutoksenhakukomitean kokous, jos 
lausuntoa ei ole annettu. Asianmukainen 
edustuksen taso muutoksenhakukomitean 
toisessa kokouksessa olisi ministeritaso, 
jotta keskustelua voitaisiin käydä 
poliittisella tasolla. Jotta toinen kokous 
olisi mahdollista järjestää, määräaikaa 
muutoksenhakukomitean lausunnon 
antamiselle olisi pidennettävä.

(8) Jotta voitaisiin lisätä 
muutoksenhakukomitean lisäarvoa, sen 
roolia olisi vahvistettava järjestämällä 
kokous ministeritasolla, jotta keskustelua 
voitaisiin käydä poliittisella tasolla.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Riskinarvioijien olisi otettava 
huomioon tuotelupien antamista koskeva 
sosioekonominen analyysi, koska 
muutoksenhakukomiteassa äänestyksen 
aikana ehdotettavat muutokset voivat 
viivästyttää päätöksentekoprosessia, 
erityisesti erittäin arkaluonteisissa 
tapauksissa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Muutoksenhakukomitean 
äänestyssääntöjä olisi muutettava, jotta 
voidaan vähentää riskiä, että lausuntoa ei 
anneta, ja kannustaa jäsenvaltioiden 
edustajia ottamaan selkeästi kantaa. 
Tämän vuoksi äänestykseen 
osallistuneiksi jäsenvaltioiksi olisi 
katsottava määräenemmistöä laskettaessa 
ainoastaan jäsenvaltiot, jotka ovat läsnä 
tai edustettuina ja jotka eivät pidättäydy 
äänestämästä. Sen varmistamiseksi, että 
äänestystulos on edustava, äänestystulos 
olisi katsottava päteväksi ainoastaan, jos 
jäsenvaltioiden yksinkertainen enemmistö 
osallistuu äänestykseen 
muutoksenhakukomiteassa. Jos 
päätösvaltaisuutta ei saavuteta ennen 
kuin määräaika komitean päätöksen 
tekemiselle päättyy, katsotaan, että 
komitea ei ole antanut lausuntoa, kuten 
nykyäänkin.

Poistetaan.

Tarkistus 9
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komissiolla olisi tietyissä 
tapauksissa oltava mahdollisuus pyytää 
neuvostolta sen mielipidettä ja näkemystä 
lausunnon puuttumisen laajemmista 
vaikutuksista, mukaan lukien 
institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset 
ja kansainväliset vaikutukset. Komission 
olisi otettava neuvoston ilmaisema kanta 
huomioon kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa komissio voi 
ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi.

Poistetaan.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Avoimuutta jäsenvaltioiden 
edustajien äänistä 
muutoksenhakukomitean tasolla olisi 
lisättävä, ja yksittäisten jäsenvaltioiden 
edustajien äänet olisi julkistettava.

(11) Avoimuutta olisi lisättävä koko 
prosessissa, mikä koskee myös julkisesti 
saatavilla olevia tietoja siitä, miten 
jäsenvaltioiden edustajat ovat 
äänestäneet. Yksittäisten jäsenvaltioiden 
edustajien äänten perustelut olisi 
julkistettava. Olisi annettava 
yksityiskohtaisia tietoja, myös 
komiteoiden kokoonpanosta ja 
läsnäolosta niissä, edustettuina olevista 
jäsenvaltioiden viranomaisista, kokousten 
esityslistoista sekä käsiteltävinä olevista 
asiakirjoista ja teksteistä.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
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Asetus (EU) N:o 182/2011
3 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-1) Muutetaan 3 artiklan 7 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:

7. Tapauksen mukaan 
valvontajärjestelmään sisällytetään 
mahdollisuus saattaa asia 
muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi.

”7. Tapauksen mukaan 
valvontajärjestelmään sisällytetään 
mahdollisuus saattaa asia 
muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi 
ministeritasolla.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=FI)

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
3 artikla – 7 kohta – 6 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1) Lisätään 3 artiklan 7 kohtaan 
kuudes alakohta seuraavasti: 

Poistetaan.

”Jos 6 artiklan 3 kohdan toisen 
alakohdan mukaisesti 
muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, puheenjohtaja voi päättää, että 
muutoksenhakukomitea järjestää toisen 
kokouksen ministeritasolla. Näissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitea 
antaa lausuntonsa kolmen kuukauden 
kuluessa päivästä, jona asia on saatettu 
sen käsiteltäväksi.”

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

a) Lisätään 1 kohtaan toinen 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”Muutoksenhakukomitean äänestykseen 
osallistuneiksi jäseniksi katsotaan 
kuitenkin ainoastaan ne 
muutoksenhakukomitean jäsenet, jotka 
ovat läsnä tai edustettuina äänestyksessä 
ja jotka eivät pidättäydy äänestämästä. 
Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
enemmistön on oltava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
238 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu määräenemmistö. 
Äänestystulos katsotaan päteväksi 
ainoastaan, jos jäsenvaltioiden 
yksinkertainen enemmistö on 
äänestykseen osallistuneita jäseniä.” 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 3 a kohta seuraavasti: Poistetaan.
”3 a. Jos muutoksenhakukomitea ei 
anna lausuntoa, komissio voi pyytää 
neuvostolta lausuntoa sen mielipiteistä ja 
näkemyksestä lausunnon puuttumisen 
laajemmista vaikutuksista, mukaan lukien 
institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset 
ja kansainväliset vaikutukset. Komissio 
ottaa neuvoston ilmaiseman kannan 
huomioon kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa komissio voi 
ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi.”
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti:
”4 a. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, jos lausuntoa ei anneta 
huolimatta myönteisestä 
riskinarvioinnista, jossa on vahvistettu, 
että tuote, jolle luvan antamista on 
esitetty, on vähintään yhtä turvallinen 
kuin markkinoilla jo oleva 
vertailukelpoinen tuote tai aine, komissio 
hyväksyy ehdotuksen 
täytäntöönpanosäädökseksi.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fi)

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Nykyinen teksti Tarkistus

-a) Muutetaan 1 kohdan 
johdantokappale seuraavasti:

1. Komissio pitää yllä komiteoiden 
työskentelyä koskevaa rekisteriä, joka 
sisältää

”1. Komissio pitää yllä komiteoiden 
työskentelyä koskevaa julkista rekisteriä, 
joka sisältää”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=FI)

Tarkistus 17
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – -a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 1 kohta – b alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-a a) Muutetaan 1 kohdan b alakohta 
seuraavasti:

b) komiteoiden kokousten esityslistat; ”b) komiteoiden kokousten esityslistat, 
mukaan lukien luonnokset päätettäviksi 
teksteiksi ja käsiteltäviksi asiakirjoiksi;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=FI)

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) äänestystulokset, mukaan lukien 
muutoksenhakukomitean osalta jokaisen 
jäsenvaltion edustajan äänet;”

e) luettelo äänestäneistä, 
äänestystulos, äänestysselitykset tai 
selitykset äänestyksestä pidättäytymiselle 
jokaisesta jäsenvaltiosta sekä perustelut 
mahdolliselle poissaololle;”
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PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN 
LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 
annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Valmistelija: Pascal Durand

LYHYET PERUSTELUT

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta hyväksyi 24. toukokuuta 2018 
seuraavan lausunnon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietintöön. Oikeudellisten asioiden 
valiokunta ei kuitenkaan saanut tämän ehdotuksen käsittelyä päätökseen Euroopan 
parlamentin edellisen vaalikauden aikana. Parlamentti päätti 21. lokakuuta 2019 
työjärjestyksen 240 artiklan mukaisesti jatkaa ehdotuksen käsittelyä. Tästä syystä 
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta esittää uudelleen seuraavan 
lausunnon oikeudellisten asioiden valiokunnalle.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Asetuksella (EU) N:o 182/2011 
perustettu järjestelmä on osoittautunut 
käytännössä yleisesti ottaen toimivaksi, ja 
sillä on saavutettu sopiva institutionaalinen 
tasapaino komission ja muiden 
asianomaisten toimijoiden roolien välillä. 

(2) Asetuksella (EU) N:o 182/2011 
perustettu järjestelmä on osoittautunut 
käytännössä yleisesti ottaen toimivaksi, ja 
sillä on saavutettu sopiva institutionaalinen 
tasapaino komission ja muiden 
asianomaisten toimijoiden roolien välillä. 
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Tämän järjestelmän olisi näin ollen 
jatkettava toimintaansa muuttumattomana 
lukuun ottamatta eräitä kohdennettuja 
muutoksia, jotka koskevat tiettyjä 
menettelyyn liittyviä seikkoja 
muutoksenhakukomitean tasolla. Näillä 
muutoksilla on tarkoitus lisätä poliittisesti 
arkaluonteisia täytäntöönpanosäädöksiä 
koskevaa poliittista vastuuta ja 
omistajuutta muuttamatta kuitenkaan 
oikeudellisia ja institutionaalisia vastuita 
täytäntöönpanosäädöksistä, sellaisina kuin 
nämä vastuut on määritelty asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011.

Aika ei siis ole kovin otollinen 
järjestelmän merkittävään uudistamiseen. 
Tämän järjestelmän olisi näin ollen 
jatkettava toimintaansa muuttumattomana 
lukuun ottamatta eräitä kohdennettuja 
muutoksia, jotka koskevat menettelyjen 
avoimuutta ja tiettyjä menettelyyn liittyviä 
seikkoja muutoksenhakukomitean tasolla. 
Nämä muutokset koskevat vain pientä 
osaa tarkastelumenettelyistä ja niillä on 
tarkoitus lisätä poliittisesti arkaluonteisia 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevaa 
poliittista vastuuta ja omistajuutta 
muuttamatta kuitenkaan oikeudellisia ja 
institutionaalisia vastuita 
täytäntöönpanosäädöksistä, sellaisina kuin 
nämä vastuut on määritelty asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
säädetään asian saattamisesta tietyissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitean 
käsiteltäväksi. Käytännössä 
muutoksenhakukomitean puoleen on 
käännytty tapauksissa, joissa 
tarkastelumenettelyyn liittyvässä 
komiteakäsittelyssä ei ole saatu 
muodostettua määräenemmistöä asian 
puoltamiseksi tai vastustamiseksi, minkä 
vuoksi lausuntoa ei ole annettu. Useimmin 
näin on tapahtunut asioissa, jotka liittyvät 
muuntogeenisiin organismeihin ja 
muuntogeenisiin elintarvikkeisiin ja 
rehuihin sekä kasvinsuojeluaineisiin.

(3) Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
säädetään asian saattamisesta tietyissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitean 
käsiteltäväksi. Käytännössä 
muutoksenhakukomitean puoleen on 
käännytty erityisesti muuntogeenisiä 
organismeja ja muuntogeenisiä 
elintarvikkeita ja rehuja sekä 
kasvinsuojeluaineita koskevissa 
tapauksissa, joissa tarkastelumenettelyyn 
liittyvässä komiteakäsittelyssä ei ole saatu 
muodostettua määräenemmistöä asian 
puoltamiseksi tai vastustamiseksi, minkä 
vuoksi lausuntoa ei ole annettu. Tästä 
seuraa, että asia koskee vain pientä 
osuutta tapauksista, joihin on sovellettu 
tarkastelumenettelyä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Tämä harkintavalta on kuitenkin 
merkittävästi vähäisempi tapauksissa, 
jotka liittyvät luvan antamiseen jollekin 
tuotteelle tai aineelle esimerkiksi 
muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 
rehujen alalla, sillä komission on tehtävä 
asiassa päätös kohtuullisessa ajassa eikä se 
voi pidättyä tekemästä päätöstä.

(6) Tapauksissa, jotka liittyvät luvan 
antamiseen jollekin tuotteelle tai aineelle 
esimerkiksi muuntogeenisten 
elintarvikkeiden ja rehujen alalla, 
komission on kuitenkin tehtävä päätös 
kohtuullisessa ajassa eikä se voi pidättyä 
tekemästä päätöstä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vaikka komissiolla on toimivalta 
tehdä näissä tapauksissa päätös, kyseessä 
olevien asioiden erityisen 
arkaluonteisuuden vuoksi myös 
jäsenvaltioiden olisi kannettava täysi 
vastuunsa päätöksentekoprosessista. Näin 
ei kuitenkaan ole silloin kun jäsenvaltiot 
eivät kykene muodostamaan 
määräenemmistöä muun muassa siksi, että 
monet niistä ovat pidättäytyneet 
äänestämästä tai olleet poissa 
äänestyksestä.

(7) Vaikka komissiolla on toimivalta 
tehdä näissä tapauksissa päätös, kyseessä 
olevien asioiden erityisen 
arkaluonteisuuden vuoksi myös 
jäsenvaltioiden olisi kannettava suurempi 
vastuu päätöksentekoprosessista. Kun 
säädös koskee ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveyden ja turvallisuuden 
suojelua ja jos jäsenvaltiot eivät tällaisissa 
tapauksissa kykene muodostamaan 
määräenemmistöä hyväksyäkseen 
ehdotuksia luvan myöntämiseksi jollekin 
tuotteelle tai aineelle, kyseinen lupa olisi 
katsottava evätyksi.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jotta voitaisiin lisätä 
muutoksenhakukomitean lisäarvoa, sen 
roolia olisi vahvistettava säätämällä 
mahdollisuudesta järjestää toinen 
muutoksenhakukomitean kokous, jos 
lausuntoa ei ole annettu. Asianmukainen 
edustuksen taso muutoksenhakukomitean 

(8) Muutoksenhakukomitean roolia 
olisi vahvistettava säätämällä 
mahdollisuudesta järjestää toinen 
muutoksenhakukomitean kokous, jos 
lausuntoa ei ole annettu. Asianmukainen 
edustuksen taso muutoksenhakukomitean 
toisessa kokouksessa olisi mieluiten 



RR\1215546FI.docx 69/79 PE646.995v02-00

FI

toisessa kokouksessa olisi ministeritaso, 
jotta keskustelua voitaisiin käydä 
poliittisella tasolla. Jotta toinen kokous 
olisi mahdollista järjestää, määräaikaa 
muutoksenhakukomitean lausunnon 
antamiselle olisi pidennettävä.

ministeritaso, jotta keskustelua voitaisiin 
käydä poliittisella tasolla. Jotta toinen 
kokous olisi mahdollista järjestää, 
määräaikaa muutoksenhakukomitean 
lausunnon antamiselle olisi pidennettävä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Muutoksenhakukomitean 
äänestyssääntöjä olisi muutettava, jotta 
voidaan vähentää riskiä, että lausuntoa ei 
anneta, ja kannustaa jäsenvaltioiden 
edustajia ottamaan selkeästi kantaa. 
Tämän vuoksi äänestykseen 
osallistuneiksi jäsenvaltioiksi olisi 
katsottava määräenemmistöä laskettaessa 
ainoastaan jäsenvaltiot, jotka ovat läsnä 
tai edustettuina ja jotka eivät pidättäydy 
äänestämästä. Sen varmistamiseksi, että 
äänestystulos on edustava, äänestystulos 
olisi katsottava päteväksi ainoastaan, jos 
jäsenvaltioiden yksinkertainen enemmistö 
osallistuu äänestykseen 
muutoksenhakukomiteassa. Jos 
päätösvaltaisuutta ei saavuteta ennen 
kuin määräaika komitean päätöksen 
tekemiselle päättyy, katsotaan, että 
komitea ei ole antanut lausuntoa, kuten 
nykyäänkin.

Poistetaan.

Perustelu

Äänestyssääntöjen muuttamisen pontimena vaikuttaa olevan pikemminkin tietty tilastollinen 
vaikutus kuin jäsenvaltioiden vastuunkannon lisääminen. Jäsenvaltioiden edustajilla voi olla 
päteviä syitä pidättäytyä äänestämästä asiasta päätettäessä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(10) Komissiolla pitäisi olla tietyissä 
tapauksissa mahdollisuus pyytää 
neuvostolta sen mielipidettä ja näkemystä 
lausunnon puuttumisen laajemmista 
vaikutuksista, mukaan lukien 
institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset ja 
kansainväliset vaikutukset. Komission olisi 
otettava neuvoston ilmaisema kanta 
huomioon kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa komissio voi 
ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi.

(10) Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat tietyissä tapauksissa komission 
pyynnöstä päättää ilmaista näkemyksensä 
muutoksenhakukomiteassa järjestetyn 
äänestyksen laajemmista vaikutuksista, 
mukaan lukien institutionaaliset, 
oikeudelliset, poliittiset ja kansainväliset 
vaikutukset. Näkemykset olisi tällaisissa 
tapauksissa ilmaistava kolmen kuukauden 
kuluessa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Avoimuutta jäsenvaltioiden 
edustajien äänistä 
muutoksenhakukomitean tasolla olisi 
lisättävä, ja yksittäisten jäsenvaltioiden 
edustajien äänet olisi julkistettava.

(11) Koko lainsäädäntöprosessin 
avoimuutta olisi parannettava. Erityisesti 
olisi julkistettava yksittäisten 
jäsenvaltioiden edustajien äänet. Kun 
perussäädös koskee ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveyden tai turvallisuuden 
suojelua ja perussäädöksessä edellytettyyn 
täytäntöönpanosäädöksen luonnokseen 
sisältyy ehdotus luvan myöntämisestä 
jollekin tuotteelle tai aineelle, kunkin 
jäsenvaltioiden edustajan olisi esitettävä 
perustelut äänestyspäätökselleen. Lisäksi 
komiteoiden kokoonpanosta olisi 
annettava yksityiskohtaisempia tietoja.

Perustelu

Koko lainsäädäntöprosessin avoimuutta olisi lisättävä. Tietyille äänestyspäätöksille olisi 
lisäksi perustellun päätöksenteon nojalla esitettävä perustelut, jotta voidaan lisätä 
jäsenvaltioiden poliittista vastuuta ja ottaa huomioon mahdolliset oikeusvaateet.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Kun perussäädöksen 
täytäntöönpanossa ilmenee pitkäaikaisia 
ongelmia, olisi tarkasteltava uudelleen 
kyseisellä säädöksellä komissiolle 
siirrettyjä täytäntöönpanovaltuuksia.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011 
3 artikla – 7 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

”Jos 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, puheenjohtaja voi päättää, että 
muutoksenhakukomitea järjestää toisen 
kokouksen ministeritasolla. Näissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitea antaa 
lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa 
päivästä, jona asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi.”

”Jos 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa tai jos 
muutoksenhakukomiteassa 6 artiklan 
4 a kohdan mukaisesti järjestetyssä 
äänestyksessä ei päästä myönteiseen 
lausuntoon, puheenjohtaja voi päättää, että 
muutoksenhakukomitea järjestää toisen 
kokouksen, mieluiten ministeritasolla. 
Näissä tapauksissa muutoksenhakukomitea 
antaa lausuntonsa kolmen kuukauden 
kuluessa päivästä, jona asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi.”

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011 
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Lisätään 1 kohtaan toinen 
alakohta seuraavasti:

Poistetaan.
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”Muutoksenhakukomitean äänestykseen 
osallistuneiksi jäseniksi katsotaan 
kuitenkin ainoastaan ne 
muutoksenhakukomitean jäsenet, jotka 
ovat läsnä tai edustettuina äänestyksessä 
ja jotka eivät pidättäydy äänestämästä. 
Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
enemmistön on oltava Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
238 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu määräenemmistö. 
Äänestystulos katsotaan päteväksi 
ainoastaan, jos jäsenvaltioiden 
yksinkertainen enemmistö on 
äänestykseen osallistuneita jäseniä.”

Perustelu

Äänestyssääntöjen muuttamisen pontimena vaikuttaa olevan pikemminkin tietty tilastollinen 
vaikutus kuin jäsenvaltioiden vastuunkannon lisääminen. Jäsenvaltioiden edustajilla voi olla 
päteviä syitä pidättäytyä äänestämästä asiasta päätettäessä.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011 
6 artikla – 3 a kohta

Komission teksti Tarkistus

”3 a. Jos muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, komissio voi pyytää neuvostolta 
lausuntoa sen mielipiteistä ja 
näkemyksestä lausunnon puuttumisen 
laajemmista vaikutuksista, mukaan lukien 
institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset 
ja kansainväliset vaikutukset. Komissio 
ottaa neuvoston ilmaiseman kannan 
huomioon kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi. Asianmukaisesti 
perustelluissa tapauksissa komissio voi 
ilmoittaa lyhyemmän määräajan 
saattaessaan asian neuvoston 
käsiteltäväksi.

”3 a. Jos muutoksenhakukomitea ei ole 
antanut lausuntoa, komissio voi pyytää 
Euroopan parlamenttia ja neuvostoa 
ilmaisemaan näkemyksensä 
muutoksenhakukomiteassa järjestetyn 
äänestyksen tuloksen laajemmista 
vaikutuksista. Näkemykset on ilmaistava 
kolmen kuukauden kuluessa.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011 
6 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti:
”4 a. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, kun perussäädös koskee 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden 
tai turvallisuuden suojelua ja 
ehdotukseen täytäntöönpanosäädökseksi, 
josta perussäädöksessä säädetään, sisältyy 
ehdotus luvan myöntämisestä jollekin 
tuotteelle tai aineelle, komissio ei hyväksy 
kyseistä ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi ja lupa 
katsotaan evätyksi, jos 6 artiklan 1 
kohdassa säädetyllä enemmistöllä 
hyväksyttyä puoltavaa lausuntoa ei ole 
annettu. Tämä ei rajoita komission 
oikeutta ehdottaa muutettua 
täytäntöönpanosäädöstä samasta 
aiheesta.”

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – -a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Nykyinen teksti Tarkistus

-a) Korvataan 1 kohdan c alakohta 
seuraavasti:

c) yhteenvedon kokouspöytäkirjoista 
sekä luettelot viranomaisista ja 
organisaatioista, joihin jäsenvaltioiden 
edustajikseen nimeämät henkilöt kuuluvat;

”c) yhteenvedon kokouspöytäkirjoista 
sekä luettelot läsnä olevista henkilöistä ja 
viranomaisista ja organisaatioista, joihin 
kyseiset henkilöt kuuluvat;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)
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Perustelu

Koko lainsäädäntöprosessin avoimuutta olisi parannettava. Komiteoiden kokoonpanosta olisi 
annettava yksityiskohtaisempia tietoja.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

”e) äänestystulokset, mukaan lukien 
muutoksenhakukomitean osalta jokaisen 
jäsenvaltion edustajan äänet;”

”e) äänestystulokset eriteltynä jokaisen 
jäsenvaltion edustajien mukaisesti sekä 
jokaisen jäsenvaltion edustajan esittämät 
perustelut äänestyspäätökselleen, kun 
perussäädös koskee ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveyden tai turvallisuuden 
suojelemista ja perussäädöksessä 
edellytettyyn täytäntöönpanosäädöksen 
luonnokseen sisältyy ehdotus luvan 
myöntämisestä jollekin tuotteelle tai 
aineelle;

Perustelu

Avoimuutta olisi lisättävä myös pysyvän komitean tasolla. Äänestyspäätöksille olisi lisäksi 
perustellun päätöksenteon nojalla esitettävä perustelut, jotta voidaan lisätä jäsenvaltioiden 
poliittista vastuuta ja ottaa huomioon mahdolliset oikeusvaateet.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
10 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

”5. Kaikkia 1 kohdan a–d, f ja 
g alakohdassa tarkoitettuja asiakirjoja 
sekä 1 kohdan e ja h alakohdassa 
tarkoitettuja tietoja koskevat viitetiedot 
julkistetaan rekisterissä.”

”5. Kaikki 1 kohdan a–h alakohdassa 
tarkoitetut asiakirjat ja tiedot julkistetaan 
rekisterissä.”
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a) Lisätään 11 artiklaan kohta 
seuraavasti:
”Lisäksi, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto katsoo, että perussäädöksessä 
komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa on tarkasteltava 
uudelleen, se voi milloin tahansa pyytää 
komissiota antamaan ehdotuksen 
perussäädöksen tarkistamisesta.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Perustelu

Kun vaikuttaa siltä, että jäsenvaltioilta on vaikea saada myönteistä lausuntoa 
samankaltaisissa tapauksissa, saattaa olla paikallaan tarkastella uudelleen komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta ei sovelleta vireillä oleviin 
menettelyihin, joissa 
muutoksenhakukomitea on jo antanut 
lausunnon tämän asetuksen 
voimaantulopäivään mennessä.

Asetusta sovelletaan menettelyihin, jotka 
on käynnistetty sen voimaantulopäivän 
jälkeen.
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