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Tarkistus 15
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Täytäntöönpanosäädösten 
antamismenettelyssä noudatetaan 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatetta. 
Täytäntöönpanosäädökset täydentävät 
säädöksiä, ja ne olisi toimitettava 
jäsenvaltioille neuvoston välityksellä 
näiden periaatteiden noudattamisen 
valvomiseksi.

Or. fr

Tarkistus 16
Jan Huitema, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, 
Atidzhe Alieva-Veli

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 

(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 
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(EU) N:o 182/2011. (EU) N:o 182/2011. Näillä muutoksilla 
olisi varmistettava, että riippumattomien 
eurooppalaisten tieteellisten elinten 
tieteellisten lausuntojen luotettavuus 
säilyy, jotta voidaan edistää tieteeseen 
perustuvaa lähestymistapaa 
päätöksenteossa ja varmistaa se.

Or. en

Tarkistus 17
Daniel Buda

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, 
vaikkakin muutoksenhakukomitean 
toiminnassa on koettu joitakin pieniä 
ongelmia. Tästä seuraa, että tämän 
järjestelmän keskeisten osatekijöiden olisi 
näin ollen jatkettava toimintaansa 
muuttumattomina 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 sekä varmistaa näyttöön 
perustuva lähestymistapa, joka ei 
heikennä luottamusta EU:n 
riskinarvioijiin tai niiden tieteellistä 
luotettavuutta, muuttamatta kuitenkaan 
oikeudellisia ja institutionaalisia vastuita 
täytäntöönpanosäädöksistä, sellaisina kuin 
nämä vastuut on määritelty asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011.

Or. ro



AM\1199757FI.docx 5/34 PE648.380v01-00

FI

Tarkistus 18
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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 
perustetulla järjestelmällä pitäisi 
periaatteessa saavuttaa institutionaalinen 
tasapaino komission ja muiden 
asianomaisten toimijoiden roolien välillä. 
Tätä järjestelmää olisi näin ollen 
muutettava erityisesti tiettyjen menettelyyn 
liittyvien seikkojen osalta 
muutoksenhakukomitean tasolla. Näillä 
muutoksilla on tarkoitus lisätä neuvoston 
osallistumista poliittisesti arkaluonteisia 
täytäntöönpanosäädöksiä koskeviin toimiin 
erityistapauksissa, joissa näiden 
säädösten tavanomaisten 
tarkastelumenettelyjen perusteella ei ole 
annettu lausuntoa.

Or. fr

Tarkistus 19
Dino Giarrusso

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 

(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 
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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.

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, 
erityisesti verotusta, eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia, elintarviketurvallisuutta, 
ympäristönsuojelua ja ilmastonmuutosta, 
koskevaa poliittista vastuuta ja 
omistajuutta ja ottaa 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.

Or. it

Tarkistus 20
Mazaly Aguilar

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 

(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 noudattamalla ennalta 
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oikeudellisia ja institutionaalisia vastuita 
täytäntöönpanosäädöksistä, sellaisina kuin 
nämä vastuut on määritelty asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011.

varautumisen periaatetta, heikentämättä 
arvioinneista vastaavien EU:n virastojen 
tekemiä riskinarviointeja ja muuttamatta 
oikeudellisia ja institutionaalisia vastuita 
täytäntöönpanosäädöksistä, sellaisina kuin 
nämä vastuut on määritelty asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011.

Or. es

Tarkistus 21
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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 tietyin rajoituksin 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, 
koska sen toiminta ei ole tyydyttävää. 
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.

Or. en

Tarkistus 22
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Dino Giarrusso

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 
muuntogeenisiin organismeihin ja 
muuntogeenisiin elintarvikkeisiin ja 
rehuihin, eläinten terveyteen ja 
hyvinvointiin sekä kasvinsuojeluaineisiin, 
joihin olisi sovellettava ennalta 
varautumisen periaatetta.

Or. it

Tarkistus 23
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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 

(3) Asetuksessa (EU) N:o 182/2011 
säädetään asian saattamisesta tietyissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitean 
käsiteltäväksi. Käytännössä 
muutoksenhakukomitea on luopunut 
vastuustaan tapauksissa, joissa 
tarkastelumenettelyyn liittyvässä 
komiteakäsittelyssä ei ole saatu 
muodostettua määräenemmistöä asian 
puoltamiseksi tai vastustamiseksi, minkä 



AM\1199757FI.docx 9/34 PE648.380v01-00

FI

vuoksi lausuntoa ei ole annettu. Useimmin 
näin on tapahtunut asioissa, jotka liittyvät 
muuntogeenisiin organismeihin ja 
muuntogeenisiin elintarvikkeisiin ja 
rehuihin sekä kasvinsuojeluaineisiin.

vuoksi lausuntoa ei ole annettu. Useimmin 
näin on tapahtunut asioissa, jotka liittyvät 
muuntogeenisiin organismeihin ja 
muuntogeenisiin elintarvikkeisiin ja 
rehuihin sekä kasvinsuojeluaineisiin.

Or. en

Tarkistus 24
Daniel Buda

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, 
mikä on jättänyt päätöksen tekemisen 
jäsenvaltioiden puolesta komission 
harkinnan varaan silloin, kun lausuntoa 
ei ole annettu.

Or. ro

Tarkistus 25
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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 

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

tehtäväänsä jäsenvaltioiden kantojen 
selvittämisessä.

Or. en

Tarkistus 26
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. ro

Tarkistus 27
Mazaly Aguilar

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 todennut asiasta 
1582/2014 antamassaan päätöksessä, että 
Euroopan komission on noudatettava 
nykyisiä säännöksiä muuntogeenisten 
organismien hyväksymistä varten 
asetettujen määräaikojen osalta.
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Or. es

Tarkistus 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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 muun muassa siksi, että 
monet niistä ovat tietoisesti pidättäytyneet 
äänestämästä tai olleet poissa 
äänestyksestä. Tästä syystä ja umpikujaan 
johtaneen säädöksen poliittisen 
arkaluonteisuuden vuoksi päätös olisi 
välitettävä neuvostolle lopullista päätöstä 
varten.

Or. fr

Tarkistus 29
Mazaly Aguilar

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.

Or. es

Perustelu

Äänestämisestä pidättäytyneiden tai äänestyksestä poissa olleiden henkilöiden määrä oli 
merkittävä, kun komission ehdotus julkaistiin. Tilanne on kuitenkin muuttunut huomattavasti 
vuoden 2019 alusta.

Tarkistus 30
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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 hyväksymisen ei 
pitäisi olla mahdollista ilman 
jäsenvaltioiden määräenemmistön kantaa 
komiteassa, ja jäsenvaltioiden on 
kannettava täysi vastuunsa 
päätöksentekoprosessista. Näin ei tällä 
hetkellä kuitenkaan ole silloin kun 
jäsenvaltiot eivät kykene muodostamaan 
määräenemmistöä muun muassa siksi, että 
monet niistä ovat pidättäytyneet 
äänestämästä tai olleet poissa 
äänestyksestä.

Or. en

Tarkistus 31
Dino Giarrusso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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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.

Or. it

Tarkistus 32
Daniel Buda

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.

Or. ro

Tarkistus 33
Mazaly Aguilar

Ehdotus asetukseksi
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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.

Or. es

Perustelu

Kokousten määrän lisääminen ei muuttaisi jäsenvaltioiden edustajien äänestystulosta.

Tarkistus 34
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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 ottaen 
kuitenkin huomioon oikea-aikaisen 
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päätöksenteon tarve.

Or. en

Tarkistus 35
Daniel Buda

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Riskinarvioijien olisi otettava 
huomioon tuotelupien sosioekonominen 
analyysi, koska 
muutoksenhakukomiteassa äänestettäessä 
ehdotetut muutokset voivat viivästyttää 
päätöksentekoprosessia, erityisesti erittäin 
arkaluonteisissa tapauksissa.

Or. ro

Tarkistus 36
Mazaly Aguilar

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 

Poistetaan.
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muutoksenhakukomiteassa. Jos 
päätösvaltaisuutta ei saavuteta ennen 
kuin määräaika komitean päätöksen 
tekemiselle päättyy, katsotaan, että 
komitea ei ole antanut lausuntoa, kuten 
nykyäänkin.

Or. es

Perustelu

Harvat jäsenvaltiot pidättäytyvät nykyisin äänestämästä. Pidättäytymismahdollisuuden 
poistaminen tarkoittaisi merkittävää muutosta toimivaltuuksien jakamisessa toimielinten 
välillä.

Tarkistus 37
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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.

Or. fr
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Tarkistus 38
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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.

Or. en

Tarkistus 39
Dino Giarrusso

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 

(9) Muutoksenhakukomitean 
äänestyssääntöjä olisi muutettava, jotta 
voidaan vähentää riskiä, että lausuntoa ei 
anneta, ja kannustaa jäsenvaltioiden 
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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.

edustajia ottamaan selkeästi kantaa. 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.

Or. it

Tarkistus 40
Mazaly Aguilar

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.

Or. es
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Perustelu

Päätöksenteon politisoinnin lisääminen ei auta lisäämään luottamusta järjestelmään.

Tarkistus 41
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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.

(10) Jos muutoksenhakukomitea ei ole 
voinut antaa lausuntoa, komissiolla pitäisi 
olla velvollisuus välittää kysymys 
neuvostolle lopullista päätöstä varten. 
Koska parlamentilla on asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 11 artiklan mukainen 
tarkistamisoikeus, siltä voidaan pyytää 
mielipidettä ja näkemystä lausunnon 
puuttumisen laajemmista vaikutuksista, 
mukaan lukien institutionaaliset, 
oikeudelliset, poliittiset ja kansainväliset 
vaikutukset. Neuvoston tekemän 
päätöksen olisi sidottava komissiota. 
Neuvoston olisi myös otettava parlamentin 
ilmaisema kanta huomioon kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun asia on 
saatettu sen käsiteltäväksi. Kun asia 
saatetaan neuvoston käsiteltäväksi, 
asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä 
tapauksissa olisi voitava päättää 
lyhyemmästä määräajasta.

Or. fr

Tarkistus 42
Anne Sander

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komissiolla pitäisi olla tietyissä 
tapauksissa mahdollisuus pyytää 

(10) Komissiolla pitäisi olla tietyissä 
tapauksissa mahdollisuus pyytää 
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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.

neuvostolta ja parlamentilta niiden 
mielipiteitä ja näkemyksiä lausunnon 
puuttumisen laajemmista vaikutuksista, 
mukaan lukien institutionaaliset, 
oikeudelliset, poliittiset ja kansainväliset 
vaikutukset. Komission olisi otettava 
lainsäätäjien 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.

Or. fr

Perustelu

Ehdotus saattaa sitomaton lausunto neuvoston käsiteltäväksi herättää kysymyksiä. Komiteat 
koostuvat jäsenvaltioita edustavista täytäntöönpanoviranomaisista, ja komissio tekee 
säädösaloitteita vain delegoitujen säädösten muodossa parlamentin ja neuvoston välisellä 
yhteispäätösmenettelyllä. Päätösvallan siirtämiseen yhteispäätösmenettelyllä liittyvää 
kysymystä ei pidä saattaa neuvoston käsiteltäväksi parlamentin sijaan, koska neuvosto on 
lainsäädäntöelin eikä täytäntöönpanoelin.

Tarkistus 43
Mazaly Aguilar

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 jäsenvaltioiden 
edustajien äänistä muutoksenhakukomitean 
tasolla olisi lisättävä, ja yksittäisten 
jäsenvaltioiden edustajien äänet ja 
komiteoiden kokoonpanot olisi 
julkistettava, ja niiden mukana olisi 
julkaistava perustelut, joiden avulla 
kansalaiset voivat ymmärtää 
äänestystuloksen.

Or. es
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Perustelu

Kansalaisten on saatava tietää, perustuuko äänestystulos poliittisiin vai tieteellisiin 
kysymyksiin.

Tarkistus 44
Bronis Ropė
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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 jäsenvaltioiden 
edustajien äänistä muutoksenhakukomitean 
tasolla olisi lisättävä, ja yksittäisten 
jäsenvaltioiden edustajien äänet olisi 
julkistettava. Myös kokousten 
esityslistojen ja käsiteltävinä olevien 
asiakirjojen ja tekstien avoimuutta olisi 
parannettava.

Or. en

Tarkistus 45
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta

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 jäsenvaltioiden 
edustajien äänistä muutoksenhakukomitean 
tasolla olisi lisättävä, ja yksittäisten 
jäsenvaltioiden edustajien äänet sekä 
heidän läsnäolonsa 
muutoksenhakukomiteassa olisi 
julkistettava.

Or. en
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Tarkistus 46
Dino Giarrusso

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 
muutoksenhakukomitean kokoonpanosta 
ja jäsenvaltioiden edustajien äänistä sen 
tasolla olisi lisättävä, ja yksittäisten 
jäsenvaltioiden edustajien äänet olisi 
julkistettava.

Or. it

Tarkistus 47
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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 
nimittämiseksi olisi otettava käyttöön 
avoin menettely, ja siihen liittyvät työt olisi 
julkistettava.

Or. fr

Tarkistus 48
Jan Huitema, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Menettelysääntöjen muuttaminen 
saattaa johtaa jäsenvaltioiden 
päätöksentekoprosessin muuttamiseen. 
Siksi ehdotettuja muutoksia toteutettaessa 
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olisi otettava huomioon sosioekonomiset 
seuraukset.

Or. en

Tarkistus 49
Mazaly Aguilar

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

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.”

Or. es

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

Perustelu

Kolmas jäsenvaltioiden edustajien kokous ei muuttaisi aiemmissa kokouksissa ilmaistua 
äänestystulosta, vaikka nämä kokoukset järjestettäisiin ministeritasolla.

Tarkistus 50
Mazaly Aguilar

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EU) N:o 182/2011
3 artikla – 7 kohta
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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 
äänestyksessä läsnä olleiden 
jäsenvaltioiden enemmistön mukaisesti, 
että muutoksenhakukomitea järjestää toisen 
kokouksen ministeritasolla. Näissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitea antaa 
lausuntonsa kolmen kuukauden kuluessa 
päivästä, jona asia on saatettu sen 
käsiteltäväksi.

Or. es

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

Tarkistus 51
Daniel Buda

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

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 muutoksenhakukomitean on 
annettava 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 edustajien yksinkertainen 
enemmistö voi päättää, että 
muutoksenhakukomitea järjestää toisen 
kokouksen ministeritasolla. Näissä 
tapauksissa muutoksenhakukomitean on 
annettava lausuntonsa viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa päivästä, jona asia on 
saatettu sen käsiteltäväksi.”

Or. ro

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

Tarkistus 52
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Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 a) Muutetaan 4 kohdan ensimmäinen 
alakohta seuraavasti:

4. Jos lausuntoa ei anneta, komissio voi, 
toisessa alakohdassa säädettyjä tapauksia 
lukuun ottamatta, hyväksyä ehdotuksen 
täytäntöönpanosäädökseksi. Jos komissio 
ei hyväksy ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi, 
puheenjohtaja voi esittää komitealle sitä 
koskevan muutetun ehdotuksen.

”4. Jos lausuntoa ei anneta, komissio 
saattaa asian muutoksenhakukomitean 
käsiteltäväksi tämän asetuksen 
6 artiklassa säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti.”

Or. fr

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

Tarkistus 53
Dino Giarrusso

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

Nykyinen teksti Tarkistus

1 a) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan 
a alakohta seuraavasti:

a) säädös koskee verotusta, 
rahoituspalveluja tai ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveyden tai turvallisuuden 
suojelua taikka lopullisia monenvälisiä 
suojatoimenpiteitä;

”a) säädös koskee verotusta, 
rahoituspalveluja tai ihmisten, eläinten, 
kasvien terveyden, hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden suojelua, lopullisia 
monenvälisiä suojatoimenpiteitä taikka 
luvan antamista jollekin tuotteelle tai 
aineelle;”

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

Tarkistus 54
Mazaly Aguilar

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

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.”

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fi#d1e399-13-1)

Tarkistus 55
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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

Komission teksti Tarkistus
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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.”

Or. fr

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

Tarkistus 56
Luke Ming Flanagan

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

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 



PE648.380v01-00 28/34 AM\1199757FI.docx

FI

ainoastaan, jos jäsenvaltioiden 
yksinkertainen enemmistö on 
äänestykseen osallistuneita jäseniä.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Tarkistus 57
Dino Giarrusso

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

Komission teksti Tarkistus

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.

Muutoksenhakukomitean äänestykseen 
osallistuneiksi jäseniksi katsotaan 
kuitenkin ainoastaan ne 
muutoksenhakukomitean jäsenet, jotka 
ovat läsnä tai edustettuina äänestyksessä. 
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.

Or. it

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

Perustelu

Äänestämisestä pidättäytyminen on jäsenvaltioiden äänestysvapauden ilmaus kansallisten 
näkökohtien mukaisesti.

Tarkistus 58
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 182/2011
6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

a a) Poistetaan 3 kohdan 2 alakohta.

Or. fr

Tarkistus 59
Anne Sander

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, komissio voi pyytää neuvostolta 
ja parlamentilta lausuntoa niiden 
mielipiteistä ja näkemyksistä lausunnon 
puuttumisen laajemmista vaikutuksista, 
mukaan lukien institutionaaliset, 
oikeudelliset, poliittiset ja kansainväliset 
vaikutukset. Komissio ottaa neuvoston ja 
parlamentin ilmaiseman kannan huomioon 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia 
on saatettu sen käsiteltäväksi. 
Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa 
komissio voi ilmoittaa lyhyemmän 
määräajan saattaessaan asian Euroopan 
parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi.

Or. fr

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

Perustelu

Ehdotus saattaa sitomaton lausunto neuvoston käsiteltäväksi herättää kysymyksiä. Komiteat 
koostuvat jäsenvaltioita edustavista täytäntöönpanoviranomaisista, ja komissio tekee 
säädösaloitteita vain delegoitujen säädösten muodossa parlamentin ja neuvoston välisellä 
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yhteispäätösmenettelyllä. Päätösvallan siirtämiseen yhteispäätösmenettelyllä liittyvää 
kysymystä ei pidä saattaa neuvoston käsiteltäväksi parlamentin sijaan, koska neuvosto on 
lainsäädäntöelin eikä täytäntöönpanoelin.

Tarkistus 60
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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 Euroopan 
parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi.

3 a. Jos muutoksenhakukomitea ei anna 
lausuntoa, komissio välittää kysymyksen 
neuvostolle lopullista päätöstä varten. 
Koska parlamentilla on tämän asetuksen 
11 artiklan mukainen tarkistamisoikeus, 
siltä voidaan myös pyytää mielipidettä ja 
näkemyksiä lausunnon puuttumisen 
laajemmista vaikutuksista, mukaan lukien 
institutionaaliset, oikeudelliset, poliittiset ja 
kansainväliset vaikutukset. Neuvosto ottaa 
parlamentin ilmaiseman kannan huomioon 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asia 
on saatettu sen käsiteltäväksi. Kun asia 
saatetaan neuvoston käsiteltäväksi, 
asianmukaisesti perustelluissa kiireellisissä 
tapauksissa voidaan päättää lyhyemmästä 
määräajasta.

Or. fr

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

Tarkistus 61
Mazaly Aguilar

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
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b a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:
”Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksen, jos lausuntoa 
ei ole annettu, vaikka eurooppalaiset 
riskinarviointielimet antaisivat 
myönteisen arvioinnin, jossa vahvistetaan, 
että luvanvarainen tuote tai aine on yhtä 
turvallinen kuin markkinoilla jo oleva 
tuote tai aine.”

Or. es

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

Perustelu

Komission liikkumavara on selvennettävä oikeusvarmuuden periaatteen vuoksi, kuten 
Lissabonin sopimuksessa on jo aiemmin säädetty.

Tarkistus 62
Christine Schneider

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 4 a kohta seuraavasti:
”Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, jos lausuntoa ei anneta 
sellaisesta myönteisestä riskinarvioinnista 
huolimatta, jossa vahvistettiin, että 
hyväksyttäväksi esitetty tuote on 
vähintään yhtä turvallinen kuin 
markkinoille jo saatettu vertailukelpoinen 
tuote tai aine, komissio hyväksyy 
ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)
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Tarkistus 63
Dino Giarrusso

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 
sisältää

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

Or. it

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

Tarkistus 64
Bronis Ropė

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) Muutetaan 1 kohdan b alakohta 
seuraavasti:

b) komiteoiden kokousten esityslistat; ”b) komiteoiden kokousten esityslistat, 
mukaan lukien tekstiluonnokset, joista 
tehdään päätös, ja asiakirjat, joista 
keskustellaan;”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e543-13-1)

Tarkistus 65
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL-ryhmän puolesta
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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) äänestystulokset, mukaan lukien 
muutoksenhakukomitean osalta jokaisen 
jäsenvaltion edustajan äänet ja läsnäolo 
muutoksenhakukomiteassa, sekä tehtyjen 
päätösten kirjalliset perustelut;

Or. en

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

Tarkistus 66
Daniel Buda

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 
muutoksenhakukomitean osalta jokaisen 
jäsenvaltion edustajan äänet, 
äänestysselitykset, äänestämästä 
pidättäytymiset ja poissaolot;”

Or. ro

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

Tarkistus 67
Mazaly Aguilar

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



PE648.380v01-00 34/34 AM\1199757FI.docx

FI

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

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

Perustelu

Jotta luottamusta järjestelmään voidaan vahvistaa, annettujen äänten perustelut on 
julkistettava.


