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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 
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.
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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.

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. 

(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.

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

(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
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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 
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 nykyisin 
toimivalta tehdä näissä tapauksissa päätös, 
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.
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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

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 

Poistetaan.
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nykyäänkin.

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.

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 
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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.”

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 
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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 
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 
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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 
sisältää

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

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
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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.”.

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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