
AD\1203165FI.docx PE647.138v02-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Euroopan parlamentti
2019-2024

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

2017/0035(COD)

17.6.2020

LAUSUNTO
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta

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



PE647.138v02-00 2/14 AD\1203165FI.docx

FI

PA_Legam



AD\1203165FI.docx 3/14 PE647.138v02-00

FI

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:

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 

(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 
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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.

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 
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 
muutoksenhakukomitea ei ole hoitanut 
tehtäväänsä jäsenvaltioiden kantojen 
selvittämisessä, vaan se on monissa 
tapauksissa jättänyt päätöksenteon 
komissiolle.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale
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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.

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 

(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 
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määräenemmistöä muun muassa siksi, että 
monet niistä ovat pidättäytyneet 
äänestämästä tai olleet poissa 
äänestyksestä.

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.

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 
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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

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 

Poistetaan.
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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 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)
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.”
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(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)

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. 
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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.”

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 
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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

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
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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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