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12.4.2019 A8-0012/ 001-008

TARKISTUKSET 001-008 
esittäjä(t): Oikeudellisten asioiden valiokunta

Mietintö
József Szájer A8-0012/2018
Eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
käyttämisestä, mukauttaminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklaan

Ehdotus asetukseksi (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

_____________________________________________________________

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Lissabonin sopimuksessa erotetaan 
toisistaan komissiolle siirretty valta antaa 
muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä 
säädöksiä, joilla täydennetään tai 
muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin 
sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), 
ja komissiolle annettu valta antaa säädöksiä 
oikeudellisesti velvoittavien unionin 
säädösten yhdenmukaiseksi 
täytäntöönpanemiseksi 
(täytäntöönpanosäädökset).

(1) Lissabonin sopimus muutti 
merkittävästi lainsäätäjän komissiolle 
siirtämää valtaa koskevaa oikeudellista 
kehystä erottamalla toisistaan komissiolle 
siirretty valta antaa muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, joilla 
täydennetään tai muutetaan 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn 
säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä 
osia (delegoidut säädökset), ja komissiolle 
annettu valta antaa säädöksiä 
oikeudellisesti velvoittavien unionin 
säädösten yhdenmukaiseksi 
täytäntöönpanemiseksi 
(täytäntöönpanosäädökset).
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Toisiinsa kiinteästi liittymättömien 
valtuutusten yhdistäminen ja esittäminen 
yhdessä komission delegoidussa 
säädöksessä estää parlamentin 
tarkistamisoikeuden käytön, sillä se 
joutuu pelkästään hyväksymään tai 
hylkäämään koko delegoidun säädöksen, 
mikä ei jätä lainkaan mahdollisuutta 
ilmaista mielipidettä kustakin 
valtuutuksesta erikseen.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 2 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1206/2001
19 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän 
kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 19 a artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä 
...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen 
voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 
19 a artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 
25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 2 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1206/2001
19 b artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 19 a artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 19 a artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 805/2004
31 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän 
kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 31 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä 
...kuuta … [tämän kokoomasäädöksen 
voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 
31 artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.
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Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 
25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 2 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta)
Asetus (EY) N:o 805/2004
31 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 31 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 31 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 kohta – 2 kohta – 2 alakohta
Asetus (EY) N:o 1393/2007
17 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle [tämän 
kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 
määräämättömäksi ajaksi 17 artiklassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle ... päivästä 
...kuuta … [tämän muutosasetuksen 
voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 
17 artiklassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
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parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Tarkistuksella mukautetaan valtuutuksen kesto parlamentin yleiseen lähestymistapaan (ks. 
25. helmikuuta 2014 annettu päätöslauselma, 9 kohta).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 3 kohta – 2 kohta – alakohta 2
Asetus (EY) N:o 1393/2007
17 a artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 17 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

6. Edellä olevan 17 artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.


