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TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä 
ja periaatteista, jotka koskevat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklan mukaisesti

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Tarkastelumenettelyä olisi sovellettava 
ainoastaan silloin, kun hyväksytään 
yleisluonteisia toimenpiteitä, joilla 
pannaan täytäntöön perussäädöksiä, ja 
erityisiä toimenpiteitä, joiden vaikutus 
saattaa olla merkittävä. Tällä menettelyllä
olisi mahdollistettava jäsenvaltioiden 
suorittama valvonta siten, että 
toimenpiteitä ei voida hyväksyä, elleivät ne 
ole komitean lausunnon mukaisia, lukuun 
ottamatta hyvin poikkeuksellisia 
olosuhteita, joissa komission olisi
kielteisestä lausunnosta huolimatta
voitava hyväksyä toimenpiteet ja soveltaa 
niitä rajoitetun ajan. Komission olisi 
voitava tarkastella ehdotusta toimenpiteiksi
uudelleen silloin, kun komitea ei ole 
antanut lausuntoa, ja ottaa huomioon 

(9) Tarkastelumenettelyllä olisi 
mahdollistettava valvontamenetelmä, jolla 
jäsenvaltiot voivat varmistaa, että 
toimenpiteitä ei voida hyväksyä, elleivät ne 
ole komitean lausunnon mukaisia tai jos 
komitea ei anna lausuntoa. Komission 
olisi kuitenkin voitava perussäädöksessä 
määritettävissä hyvin poikkeuksellisissa 
olosuhteissa hyväksyä toimenpiteet ja 
soveltaa niitä rajoitetun ajan, jonka 
kuluessa sen on alistettava toimenpiteet 
jäsenvaltioiden valvontaan. Komission 
olisi voitava tarkastella ehdotusta 
toimenpiteiksi ja ottaa huomioon 
komiteassa ilmaistut näkemykset.
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komiteassa ilmaistut näkemykset.

Perustelu

Lainsäädäntövallan käyttäjän olisi saatava päättää perussäädöksessä, käytetäänkö neuvoa-
antavaa menettelyä vai tarkastelumenettelyä. Jos lausuntoa ei ole annettu tai jos se on 
kielteinen, komissiolle pitäisi antaa valtuudet soveltaa toimenpiteitä rajoitetun ajan siten, että 
se saa aikaa muuttaa alkuperäinen ehdotuksensa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Neuvoa-antavaa menettelyä olisi 
sovellettava kaikissa muissa tapauksissa ja 
aina, kun se katsotaan soveltuvimmaksi 
menettelyksi.

(10) Neuvoa-antavaa menettelyä olisi 
sovellettava niissä tapauksissa, joissa ei 
sovelleta tarkastelumenettelyä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa ilmoittaa komissiolle 
katsovansa, että ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi ylittää 
perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan. Tällöin komission 
olisi tarkasteltava kyseistä toimenpide-
ehdotusta uudelleen ja ilmoitettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimista, jotka se aikoo toteuttaa, sekä 
menettelynsä perustelut.

Perustelu

Kullakin lainsäädäntövallan käyttäjällä on oltava aikaisemman komitologiapäätöksen 8 
artiklassa tarkoitettu valvontaoikeus, jotta se voi ilmoittaa komissiolle katsovansa, että 
ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi ylittää perussäädöksessä säädetyn täytäntöönpanovallan.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asetuksessa vahvistetaan yleiset säännöt ja 
periaatteet, joita sovelletaan silloin, kun 
oikeudellisesti velvoittavassa unionin 
säädöksessä, jäljempänä 'perussäädös', 
edellytetään, että jäsenvaltiot valvovat 
komissiota tämän antaessa velvoittavia
täytäntöönpanosäädöksiä.

Asetuksessa vahvistetaan yleiset säännöt ja 
periaatteet, joita sovelletaan silloin, kun 
oikeudellisesti velvoittavassa unionin 
säädöksessä, jäljempänä 'perussäädös',
määritellään yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon tarve ja edellytetään, että 
jäsenvaltiot valvovat komissiota tämän 
antaessa täytäntöönpanosäädöksiä.

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että SEUT-sopimuksen 291 nojalla parlamentti ja neuvosto voivat 
määritellä tapaukset, joissa edellytetään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä annettujen 
säädösten yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja joissa täytäntöönpanovalta siirretään 
komissiolle; ne voivat myös päättää, miten jäsenvaltiot valvovat tällaisen 
täytäntöönpanovallan käyttöä.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Perussäädöksessä voidaan säätää 
tarkastelumenettelyn tai neuvoa-antavan 
menettelyn soveltamisesta sen mukaan, 
minkälaisista täytäntöönpanotoimista on 
kyse.

1. Perussäädöksessä voidaan säätää 
tarkastelumenettelyn tai neuvoa-antavan 
menettelyn soveltamisesta kyseisten 
täytäntöönpanotoimenpiteiden luonteen 
tai vaikutusten mukaan.
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ehdotus toimenpiteiksi ei ole 
komitean lausunnon mukainen, komissio ei 
hyväksy kyseisiä toimenpiteitä.
Puheenjohtaja voi esittää komitealle 
ehdotuksen toimenpiteiksi jatkokäsittelyä 
varten tai esittää komitealle muutetun 
version ehdotetuista toimenpiteistä.

3. Jos ehdotus toimenpiteiksi ei ole 
komitean lausunnon mukainen tai jos 
komitea ei anna lausuntoa, komissio ei 
hyväksy kyseisiä toimenpiteitä.
Puheenjohtaja voi esittää komitealle 
ehdotuksen toimenpiteiksi jatkokäsittelyä 
varten tai esittää komitealle muutetun 
version ehdotetuista toimenpiteistä.

Perustelu

Kielteisellä lausunnolla ja lausunnon antamatta jättämisellä pitäisi olla samat seuraukset ja 
niiden pitäisi johtaa uuteen käsittelyyn komiteassa ennen toimenpiteiden mahdollista 
hyväksymistä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos lausuntoa ei anneta, komissio voi 
hyväksyä ehdotuksen toimenpiteiksi. Jos 
komissio ei hyväksy ehdotusta 
toimenpiteiksi, puheenjohtaja voi esittää 
komitealle muutetun version ehdotetuista 
toimenpiteistä.

Poistetaan.

Perustelu

Liittyy 5 artiklan 3 kohtaa koskevaan tarkistukseen.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Puheenjohtaja esittää viipymättä 2
kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
asianmukaiselle komitealle tämän 
lausunnon saamiseksi perussäädöksessä 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

3. Puheenjohtaja esittää välittömästi 2 
kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
asianmukaiselle komitealle tämän 
lausunnon saamiseksi kuukauden kuluessa
perussäädöksessä säädetyn menettelyn 
mukaisesti.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Täytäntöönpanotoimenpide-ehdotuksen 

vastustaminen
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa ilmoittaa komissiolle 
katsovansa, että ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi ylittää 
perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan.
Vastustuksen syyt huomioon ottaen ja 
käynnissä olevaan menettelyyn 
sovellettavia määräaikoja noudattaen 
komissio voi joko tehdä komitealle uuden 
ehdotuksen toimenpiteiksi tai antaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn 
sopimukseen perustuvan ehdotuksen.

Perustelu

On säilytettävä parlamentin nykyinen valvontaoikeus. 
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteenvedon kokouspöytäkirjoista sekä 
luettelot viranomaisista ja organisaatioista, 
joihin jäsenvaltioiden edustajikseen 
nimeämät henkilöt kuuluvat,

b) kokouspöytäkirjat sekä luettelot 
viranomaisista ja organisaatioista, joihin 
jäsenvaltioiden edustajikseen nimeämät 
henkilöt kuuluvat,

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentilla ja neuvostolla
on oikeus saada 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot käyttöönsä.

2. Euroopan parlamentilla, neuvostolla ja 
jäsenvaltioilla on yhtäläinen oikeus saada
tietoja. Niiden on saatava kaikki 1 
kohdassa tarkoitetut tiedot käyttöönsä
samaan aikaan ja samoin edellytyksin 
kuin komiteat.

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään tietojen toimittamista 3. kesäkuuta 2008 tehdyn toimielinten 
välisen sopimuksen mukaisesti.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa hyväksytyissä 
perussäädöksissä säädetään komission 
täytäntöönpanovallan käytöstä päätöksen 
1999/468/EY mukaisesti,

1. Kun ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa hyväksytyissä 
perussäädöksissä, joita ei ole vielä 
mukautettu, säädetään komission 
täytäntöönpanovallan käytöstä päätöksen 
1999/468/EY mukaisesti, sovelletaan 
seuraavia sääntöjä:
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a) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 3 
artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 4 artiklaan,

a) kun perussäädöksessä viitataan
päätöksen 1999/468/EY 3 artiklaan, 
sovelletaan tämän asetuksen 4 artiklassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä,

b) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 4 ja 
5 artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 5 artiklaan.

b) kun perussäädöksessä viitataan
päätöksen 1999/468/EY 4 ja 5 artiklaan, 
sovelletaan tämän asetuksen 5 artiklassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä,

c) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 6 
artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 6 artiklaan,

c) kun perussäädöksessä viitataan
päätöksen 1999/468/EY 6 artiklaan, 
sovelletaan tämän asetuksen 6 artiklaa,

d) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 7 ja 
8 artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 8 artiklaan.

d) kun perussäädöksessä viitataan
päätöksen 1999/468/EY 7 ja 8 artiklaan, 
sovelletaan tämän asetuksen 8 artiklaa.

Perustelu

On tehtävä selväksi, että ehdotuksen 10 artiklassa tarkoitettu siirtymäjärjestely on pelkästään 
tekninen ratkaisu, joka ei vaikuta säännöstön tarvittavaan tapauskohtaiseen muuttamiseen.
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