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10.4.2019 A8-0464/62

Tarkistus 62
Anneleen Van Bossuyt
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0464/2018
Maria Grapini
Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Tämä asetus olisi pantava 
täytäntöön työohjelmilla. Koska 
työohjelmien tavoitteet ovat keskipitkän tai 
pitkän aikavälin tavoitteita ja koska niissä 
käytettään hyväksi ajan mittaan saatua 
kokemusta, työohjelmien keston olisi 
voitava olla useita vuosia. Siirtyminen 
vuotuisista työohjelmista monivuotisiin 
työohjelmiin vähentää sekä komission että 
jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta.

(14) Komission olisi hyväksyttävä 
työohjelmia tämän asetuksen 
soveltamiseksi. Koska työohjelmien 
tavoitteet ovat keskipitkän tai pitkän 
aikavälin tavoitteita ja koska niissä 
käytetään hyväksi ajan mittaan saatua 
kokemusta, työohjelmien keston olisi 
voitava olla useita vuosia. Siirtyminen 
vuotuisista työohjelmista monivuotisiin 
työohjelmiin vähentää sekä komission että 
jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta.

Or. en

Perustelu

Delegoituja säädöksiä koskevan tekstin mukauttaminen parlamentin yleiseen linjaan, joka on 
esitetty puheenjohtajakokouksen antamissa horisontaalisissa ohjeissa ja jota noudatetaan 
kaikkien monivuotista rahoituskehystä koskevien lainsäädäntökokonaisuuksien yhteydessä.
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10.4.2019 A8-0464/63

Tarkistus 63
Anneleen Van Bossuyt
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0464/2018
Maria Grapini
Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta tämän asetuksen 
täytäntöönpanon yhdenmukaiset 
edellytykset varmistettaisiin, komissiolle 
olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. 
Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/20119 mukaisesti.

Poistetaan.

__________________
9 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 
16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 
55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Perustelu

Delegoituja säädöksiä koskevan tekstin mukauttaminen parlamentin yleiseen linjaan, joka on 
esitetty puheenjohtajakokouksen antamissa horisontaalisissa ohjeissa ja jota noudatetaan 
kaikkien monivuotista rahoituskehystä koskevien lainsäädäntökokonaisuuksien yhteydessä.
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10.4.2019 A8-0464/64

Tarkistus 64
Anneleen Van Bossuyt
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0464/2018
Maria Grapini
Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Jotta politiikan painopisteiden 
muutoksiin voitaisiin reagoida 
asianmukaisesti, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat ohjelman 
erityistavoitteiden saavuttamista mittaavia 
indikaattoreita koskevan luettelon 
muuttamista. On erityisen tärkeää, että 
komissio toteuttaa valmistelutyönsä 
aikana asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 
päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 
toimielinten välisessä sopimuksessa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
tasavertainen osallistuminen delegoitujen 
säädösten valmisteluun, Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 
kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 
jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

(17) Jotta politiikan painopisteiden 
muutoksiin voitaisiin reagoida 
asianmukaisesti, komissiolle olisi 
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat ohjelman 
erityistavoitteiden saavuttamista mittaavia 
indikaattoreita koskevan luettelon 
muuttamista, tullialan monivuotisen 
strategiasuunnitelman vahvistamista ja 
päivittämistä sekä monivuotisten 
työohjelmien vahvistamista. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa1 a vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin 
erityisesti varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
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komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

__________________
1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Perustelu

Delegoituja säädöksiä koskevan tekstin mukauttaminen parlamentin yleiseen linjaan, joka on 
esitetty puheenjohtajakokouksen antamissa horisontaalisissa ohjeissa ja jota noudatetaan 
kaikkien monivuotista rahoituskehystä koskevien lainsäädäntökokonaisuuksien yhteydessä.
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10.4.2019 A8-0464/65

Tarkistus 65
Anneleen Van Bossuyt
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0464/2018
Maria Grapini
Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio laatii ja pitää ajan tasalla 
tullialan monivuotisen 
strategiasuunnitelman, jossa luetellaan 
kaikki eurooppalaisten sähköisten 
järjestelmien kehittämisen ja käyttämisen 
kannalta asiaankuuluvat tehtävät ja jossa 
kukin järjestelmä tai sen osa luokitellaan

1. Komissio antaa 17 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän 
asetuksen täydentämiseksi siten, että 
vahvistetaan ja pidetään ajan tasalla 
tullialan monivuotinen 
strategiasuunnitelma, jossa luetellaan 
kaikki eurooppalaisten sähköisten 
järjestelmien kehittämisen ja käyttämisen 
kannalta asiaankuuluvat tehtävät ja jossa 
kukin järjestelmä tai järjestelmän osa 
luokitellaan

Or. en

Perustelu

Delegoituja säädöksiä koskevan tekstin mukauttaminen parlamentin yleiseen linjaan, joka on 
esitetty puheenjohtajakokouksen antamissa horisontaalisissa ohjeissa ja jota noudatetaan 
kaikkien monivuotista rahoituskehystä koskevien lainsäädäntökokonaisuuksien yhteydessä.
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10.4.2019 A8-0464/66

Tarkistus 66
Anneleen Van Bossuyt
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0464/2018
Maria Grapini
Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ohjelma toteutetaan 
varainhoitoasetuksen 108 artiklassa 
tarkoitetuilla monivuotisilla työohjelmilla.

1. Ohjelman toteuttamiseksi 
hyväksytään varainhoitoasetuksen 110 
artiklassa tarkoitetut monivuotiset 
työohjelmat. Monivuotisissa työohjelmissa 
vahvistetaan erityisesti tavoitteet, joihin 
pyritään, odotetut tulokset, toteutustapa ja 
rahoitussuunnitelman kokonaismäärä. 
Niihin sisältyy myös yksityiskohtainen 
kuvaus rahoitettavista toimista, maininta 
kunkin toimen rahoitukseen osoitetusta 
määrästä sekä alustava toteutusaikataulu.

Or. en

Perustelu

Delegoituja säädöksiä koskevan tekstin mukauttaminen parlamentin yleiseen linjaan, joka on 
esitetty puheenjohtajakokouksen antamissa horisontaalisissa ohjeissa ja jota noudatetaan 
kaikkien monivuotista rahoituskehystä koskevien lainsäädäntökokonaisuuksien yhteydessä.
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10.4.2019 A8-0464/67

Tarkistus 67
Anneleen Van Bossuyt
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0464/2018
Maria Grapini
Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy monivuotiset 
työohjelmat täytäntöönpanosäädöksillä. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2. Komissio antaa 17 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän 
asetuksen täydentämiseksi siten, että 
vahvistetaan monivuotiset työohjelmat.

Or. en

Perustelu

Delegoituja säädöksiä koskevan tekstin mukauttaminen parlamentin yleiseen linjaan, joka on 
esitetty puheenjohtajakokouksen antamissa horisontaalisissa ohjeissa ja jota noudatetaan 
kaikkien monivuotista rahoituskehystä koskevien lainsäädäntökokonaisuuksien yhteydessä.
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10.4.2019 A8-0464/68

Tarkistus 68
Anneleen Van Bossuyt
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0464/2018
Maria Grapini
Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle 31 päivään 
joulukuuta 2028 saakka 12 artiklan 
1 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa ja 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä.

Or. en

Perustelu

Delegoituja säädöksiä koskevan tekstin mukauttaminen parlamentin yleiseen linjaan, joka on 
esitetty puheenjohtajakokouksen antamissa horisontaalisissa ohjeissa ja jota noudatetaan 
kaikkien monivuotista rahoituskehystä koskevien lainsäädäntökokonaisuuksien yhteydessä.
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10.4.2019 A8-0464/69

Tarkistus 69
Anneleen Van Bossuyt
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0464/2018
Maria Grapini
Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 14 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklan 
1 kohdassa, 13 artiklan 2 kohdassa ja 14 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Or. en

Perustelu

Delegoituja säädöksiä koskevan tekstin mukauttaminen parlamentin yleiseen linjaan, joka on 
esitetty puheenjohtajakokouksen antamissa horisontaalisissa ohjeissa ja jota noudatetaan 
kaikkien monivuotista rahoituskehystä koskevien lainsäädäntökokonaisuuksien yhteydessä.
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10.4.2019 A8-0464/70

Tarkistus 70
Anneleen Van Bossuyt
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0464/2018
Maria Grapini
Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä olevan 14 artiklan 2 kohdan 
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 12 artiklan 
1 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan ja 
14 artiklan 2 kohdan 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.

Or. en

Perustelu

Delegoituja säädöksiä koskevan tekstin mukauttaminen parlamentin yleiseen linjaan, joka on 
esitetty puheenjohtajakokouksen antamissa horisontaalisissa ohjeissa ja jota noudatetaan 
kaikkien monivuotista rahoituskehystä koskevien lainsäädäntökokonaisuuksien yhteydessä.
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10.4.2019 A8-0464/71

Tarkistus 71
Anneleen Van Bossuyt
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta

Mietintö A8-0464/2018
Maria Grapini
Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ehdotus asetukseksi
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

18 artikla Poistetaan.
Komiteamenettely

1. Komissiota avustaa komitea, jota 
kutsutaan ’Tulli-ohjelman komiteaksi’. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Delegoituja säädöksiä koskevan tekstin mukauttaminen parlamentin yleiseen linjaan, joka on 
esitetty puheenjohtajakokouksen antamissa horisontaalisissa ohjeissa ja jota noudatetaan 
kaikkien monivuotista rahoituskehystä koskevien lainsäädäntökokonaisuuksien yhteydessä.


