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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 87 a artiklan ja 88 artiklan muuttamisesta
(2009/2195(REG))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon puhemiehen 9. lokakuuta 2009 päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan,

– ottaa huomioon yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16. helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 182/20111,

– ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman säädösvallan 
siirtovaltuudesta2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 211 ja 212 artiklan,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2011),

1. päättää muuttaa työjärjestystä jäljempänä esitetyllä tavalla;

2. palauttaa mieliin, että kyseiset muutokset tulevat voimaan seuraavan istuntojakson 
ensimmäisenä päivänä;

3. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen tiedoksi neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

Kun lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksytyssä säädöksessä siirretään 
komissiolle valta täydentää tai muuttaa 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn 
säädöksen tiettyjä, muita kuin sen 
keskeisiä osia, asiasta vastaava valiokunta

1. Kun komissio toimittaa parlamentille 
säädösvallan siirron nojalla annettavan 
säädöksen, puhemies lähettää sen 
perussäädöksestä vastaavaan 
valiokuntaan, joka voi päättää nimittää 
esittelijän yhden tai useamman tällaisen 
säädöksen tarkastelemiseksi.

– käsittelee sellaiset esitykset säädösvallan 
siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi, 
                                               
1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
2 EUVL C 81E, 15.3.2011, s. 6.
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jotka on lähetetty parlamentille valvontaa 
varten;

– voi antaa parlamentin käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksessä aiheellisia 
ehdotuksia lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksytyn säädöksen säännösten 
mukaisesti.

Noudatetaan 88 artiklan 1–3 kohdan 
määräyksiä soveltuvin osin.

Or. fr

Tarkistus 2

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 2 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Puhemies ilmoittaa täysistunnossa 
päivän, jona säädös vastaanotettiin 
kaikilla virallisilla kielillä. Mahdollisen 
vastalauseen esittämistä koskeva 
määräaika alkaa tästä päivästä.

Or. fr

Tarkistus 3

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 3 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Asiasta vastaava valiokunta voi 
perussäädöksen säännöksiä noudattaen 
jättää parlamentin käsiteltäväksi 
perustellun päätöslauselmaesityksen. Se 
voi sisältää komissiolle esitettävän 
pyynnön sellaisesta uudesta esityksestä 
säädösvallan siirron nojalla annettavaksi 
säädökseksi, jossa otetaan huomioon 
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parlamentin esittämät suositukset.

Or. fr

Tarkistus 4

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 4 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

4. Jos asiasta vastaava valiokunta ei 
vähintään kymmenen päivää ennen sen 
istuntojakson alkua, joka edeltää 
5 kohdassa tarkoitetun määräajan 
päättymistä, ole jättänyt 
päätöslauselmaesitystä käsiteltäväksi, 
puheenjohtajakokous voi päättää sen 
perusteella, että poliittinen ryhmä tai 
vähintään neljäkymmentä jäsentä on 
jättänyt käsiteltäväksi aiheesta yhden tai 
useamman päätöslauselmaesityksen, että 
asia sisällytetään edellä mainitun 
istuntojakson esityslistaluonnokseen.

Or. fr

Tarkistus 5

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 5 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

5. Parlamentti tekee päätöksen 
perussäädöksessä asetetun määräajan 
kuluessa ja Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklassa määrätyllä enemmistöllä. 
Puhemies ilmoittaa neuvostolle ja 
komissiolle parlamentin kannan.

Or. fr
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Tarkistus 6

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 6 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

6. Jos asiasta vastaava valiokunta 
suosittelee, että parlamentti ilmoittaa 
ennen perussäädöksessä asetetun 
määräajan päättymistä, ettei se vastusta 
säädösvallan siirron nojalla annettavaa 
säädöstä,
– valiokunta ilmoittaa asiasta 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtajalle perustellussa kirjeessä ja 
antaa asiasta suosituksen;
– jos asiaa ei vastusteta valiokuntien 
seuraavassa puheenjohtajakokouksessa, 
sen puheenjohtaja ilmoittaa asiasta 
puhemiehelle, joka puolestaan ilmoittaa 
asiasta täysistunnolle mahdollisimman 
pian;
– jos poliittinen ryhmä tai vähintään 
40 jäsentä vastustaa suositusta 24 tunnin 
kuluessa siitä, kun asiasta ilmoitettiin 
täysistunnossa, suosituksesta äänestetään;
– jos vastalausetta ei ole esitetty tämän 
määräajan kuluessa, ehdotettu suositus 
katsotaan hyväksytyksi;
– puhemies ilmoittaa neuvostolle ja 
komissiolle parlamentin kannan;
– suosituksen hyväksyminen merkitsee, 
että säädösvallan siirron nojalla 
annettavaa säädöstä koskevia myöhempiä 
vastalause-esityksiä ei oteta käsiteltäväksi.

Or. fr
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Tarkistus 7

Euroopan parlamentin työjärjestys
87 a artikla – 7 kohta (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

7. Asiasta vastaava valiokunta voi 
perussäädöksen säännöksiä noudattaen 
jättää parlamentin käsiteltäväksi 
perustellun päätöslauselmaesityksen 
säädöksessä esitetyn säädösvallan siirron 
peruuttamiseksi kokonaan tai osittain. 
Parlamentti tekee päätöksen Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklassa määrätyllä enemmistöllä.

Or. fr

Tarkistus 8

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – otsikko

Nykyinen teksti Tarkistus

Täytäntöönpanotoimenpiteet Täytäntöönpanosäädökset

Or. fr

Tarkistus 9

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Kun komissio toimittaa parlamentille 
ehdotuksen toteutettavista 
täytäntöönpanotoimenpiteistä, puhemies 
lähettää ehdotuksen toimenpiteistä
valiokuntaan, joka on asiasta vastaava sen 
säädöksen osalta, johon 
täytäntöönpanotoimenpiteet perustuvat.
Jos perussäädökseen on sovellettu 

1. Kun komissio toimittaa parlamentille 
ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi, 
puhemies lähettää sen perussäädöksestä
vastaavaan valiokuntaan, ja valiokunta 
voi päättää nimittää esittelijän yhden tai 
useamman ehdotetun 
täytäntöönpanosäädöksen 
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valiokuntien yhteistyömenettelyä, asiasta 
vastaava valiokunta pyytää kutakin 
yhteistyöhön osallistuvaa valiokuntaa 
ilmoittamaan kantansa suullisesti tai 
kirjeellä.

tarkastelemiseksi.

Or. fr

Tarkistus 10

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – 2 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja asettaa määräajan, jonka 
kuluessa jäsenet voivat ehdottaa, että 
valiokunta vastustaa ehdotettuja 
toimenpiteitä. Valiokunta voi päättää 
nimittää esittelijän jäsentensä tai pysyvien 
varajäsentensä keskuudesta, jos se pitää 
sitä perusteltuna. Jos valiokunta vastustaa 
ehdotettuja toimenpiteitä, se jättää 
käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksen, 
jossa vastustetaan ehdotettujen 
toimenpiteiden hyväksymistä ja jossa 
voidaan myös ilmoittaa, mitä muutoksia 
ehdotettuihin toimenpiteisiin olisi tehtävä.

2. Asiasta vastaava valiokunta voi jättää 
parlamentin käsiteltäväksi perustellun 
päätöslauselmaesityksen, jossa todetaan, 
että ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi 
ylittää perussäädöksen mukaisen 
täytäntöönpanovallan tai ei muusta syystä 
ole unionin oikeuden mukainen.

Jos parlamentti hyväksyy tällaisen 
päätöslauselman sovellettavassa 
määräajassa, joka alkaa toimenpiteitä 
koskevan ehdotuksen 
vastaanottamispäivästä, puhemies pyytää 
komissiota peruuttamaan ehdotuksen, 
tarkistamaan sitä tai antamaan 
ehdotuksen asianmukaisen 
lainsäädäntömenettelyn mukaisesti.

Or. fr
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Tarkistus 11

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3. Jollei ennen määräajan päättymistä ole 
istuntojaksoa, toimivalta vastauksen 
antamiseen katsotaan siirretyksi asiasta 
vastaavalle valiokunnalle. Vastaus 
annetaan valiokunnan puheenjohtajan 
asianomaiselle komission jäsenelle 
osoittamalla kirjeellä, ja siitä ilmoitetaan 
kaikille parlamentin jäsenille.

3. Päätöslauselmaesitys voi sisältää 
komissiolle esitettävän pyynnön 
säädöksen tai säädösehdotuksen 
peruuttamisesta tai sen muuttamisesta 
parlamentin esittämien vastalauseiden 
mukaisesti tai uuden 
lainsäädäntöehdotuksen esittämisestä. 
Puhemies ilmoittaa neuvostolle ja 
komissiolle parlamentin kannan.

Or. fr

Tarkistus 12

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Nykyinen teksti Tarkistus

4. Jos komission suunnittelemat 
täytäntöönpanotoimenpiteet kuuluvat 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
piiriin, 3 kohtaa ei sovelleta ja 1 ja 
2 kohtaa täydennetään seuraavasti:

4. Jos komission suunnittelemat 
täytäntöönpanosäädökset kuuluvat 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyssä 
neuvoston päätöksessä 1999/468/EY 
määrätyn valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn piiriin, sovelletaan 
seuraavia lisämääräyksiä:

Or. fr

Tarkistus 13

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – 4 kohta – a alakohta 
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Nykyinen teksti Tarkistus

a) Valvonta-aika alkaa, kun ehdotus 
toimenpiteistä on annettu parlamentille 
kaikilla virallisilla kielillä. Lyhennettyjä 
määräaikoja sovellettaessa (menettelystä 
komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 5 kohdan b alakohta) ja erittäin
kiireellisissä tapauksissa (päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohta)
määräaika alkaa päivästä, jona Euroopan 
parlamentti vastaanottaa päätöksen 
1999/468/EY mukaisesti perustetun 
komitean jäsenille toimitetut kielitoisinnot 
lopullisesta ehdotuksesta
täytäntöönpanotoimenpiteeksi, ellei 
asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja vastusta tätä. Tässä 
tapauksessa työjärjestyksen 146 artiklaa ei 
sovelleta;

a) Kun on kyse lyhennetystä määräajasta
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
5 kohdan b alakohdan mukaisesti ja 
erittäin kiireellisestä tapauksesta
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan
6 kohdan mukaisesti, määräaika alkaa 
päivästä, jona Euroopan parlamentti 
vastaanottaa päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti perustetun komitean jäsenille 
toimitetut kielitoisinnot lopullisesta 
ehdotuksesta täytäntöönpanosäädökseksi, 
ellei asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja vastusta tätä. Tässä 
tapauksessa työjärjestyksen 146 artiklaa ei 
sovelleta;

Or. fr

Tarkistus 14

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – 4 kohta – a a alakohta (uusi) 

Nykyinen teksti Tarkistus

a a) Jos ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi perustuu 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 5 tai 
6 kohtaan, joissa säädetään parlamentin 
vastustuksen esittämiseen sovellettavista 
lyhennetyistä määräajoista, asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi 
jättää käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksen, jossa 
vastustetaan säädösehdotuksen 
hyväksymistä, jos valiokunta ei ole voinut 
kokoontua säädetyssä ajassa;
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Or. fr

Tarkistus 15

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – 4 kohta – b alakohta 

Nykyinen teksti Tarkistus

b) Parlamentti voi jäsentensä enemmistöllä 
vastustaa ehdotettujen toimenpiteiden
hyväksymistä sillä perusteella, että ehdotus 
ylittää perussäädöksen mukaisen 
täytäntöönpanovallan, se on ristiriidassa 
perussäädöksen tavoitteen tai sisällön 
kanssa tai se ei ole toissijaisuus- tai 
suhteellisuusperiaatteen mukainen;

b) Parlamentti voi jäsentensä enemmistöllä 
vastustaa ehdotetun 
täytäntöönpanosäädöksen hyväksymistä 
sillä perusteella, että ehdotus ylittää 
perussäädöksen mukaisen 
täytäntöönpanovallan, se on ristiriidassa 
perussäädöksen tavoitteen tai sisällön 
kanssa tai se ei ole toissijaisuus- tai 
suhteellisuusperiaatteen mukainen;

Or. fr

Tarkistus 16

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – 4 kohta – c alakohta 

Nykyinen teksti Tarkistus

c) Mikäli ehdotus toimenpiteistä perustuu 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 5 tai 
6 kohtaan, joissa säädetään parlamentin 
vastustuksen esittämiseen sovellettavista 
lyhennetyistä määräajoista, asiasta 
vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi 
jättää käsiteltäväksi 
päätöslauselmaesityksen, jossa 
vastustetaan toimenpiteitä koskevan 
ehdotuksen hyväksymistä, jos valiokunta 
ei ole voinut kokoontua säädetyssä ajassa.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 17

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 artikla – 4 kohta – c a alakohta (uusi) 

Nykyinen teksti Tarkistus

c a) Jos asiasta vastaava valiokunta 
komission asianmukaisesti perustellun 
pyynnön johdosta suosittelee, että
parlamentti ilmoittaa perustellussa 
kirjeessä valiokuntien 
puheenjohtajakokoukselle ennen 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
3 kohdan c alakohdassa ja/tai 5 a artiklan 
4 kohdan e alakohdassa määrätyn 
normaalin määräajan päättymistä, että se 
ei vastusta ehdotettua säädöstä, 
sovelletaan 87 a artiklan 6 kohdassa 
määrättyä menettelyä.

Or. fr

Tarkistus 18

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 a artikla – otsikko (uusi)

Nykyinen teksti Tarkistus

88 a artikla
Valiokuntien yhteistyö- ja 
yhteiskokousmenettely

Or. fr

Tarkistus 19

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 a artikla – 1 kohta (uusi) 

Nykyinen teksti Tarkistus

1. Kun perussäädös on hyväksytty 
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parlamentissa 50 artiklassa määrättyä 
menettelyä soveltaen, säädösvallan siirron 
nojalla annettujen säädösten sekä 
ehdotettujen täytäntöönpanosäädösten 
käsittelyssä sovelletaan seuraavia 
lisämääräyksiä:
– säädösvallan siirron nojalla annettu 
säädös tai ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi toimitetaan 
asiasta vastaavalle valiokunnalle ja 
yhteistyöhön osallistuvalle valiokunnalle;
– asiasta vastaavan valiokunnan 
puheenjohtaja asettaa määräajan, jonka 
kuluessa yhteistyöhön osallistuva 
valiokunta voi antaa ehdotuksia sen 
yksinomaiseen toimivaltaan tai näiden 
valiokuntien yhteiseen toimivaltaan 
kuuluvista asioista;
– jos säädösvallan siirron nojalla annettu 
säädös tai ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi kuuluu 
pääosin yhteistyöhön osallistuvan 
valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan, 
asiasta vastaava valiokunta hyväksyy sen 
ehdotukset ilman äänestystä; muussa 
tapauksessa puhemies voi antaa luvan 
siihen, että yhteistyöhön osallistuva 
valiokunta jättää asiasta 
päätöslauselmaesityksen parlamentin 
käsiteltäväksi.

Or. fr

Tarkistus 20

Euroopan parlamentin työjärjestys
88 a artikla – 2 kohta (uusi) 

Nykyinen teksti Tarkistus

2. Kun perussäädös on hyväksytty 
parlamentissa 51 artiklassa määrättyä 
menettelyä soveltaen, säädösvallan siirron 
nojalla annettujen säädösten sekä 
ehdotettujen täytäntöönpanosäädösten 
käsittelyssä sovelletaan seuraavia 
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lisämääräyksiä:
– puhemies päättää heti säädösvallan 
siirron nojalla annetun säädöksen ja 
ehdotetun täytäntöönpanosäädöksen 
saamisen jälkeen asiasta vastaavan 
valiokunnan tai yhteistyöhön osallistuvat 
valiokunnat ottaen huomioon 
51 artiklassa vahvistetut kriteerit ja 
asianomaisten valiokuntien 
puheenjohtajien mahdolliset sopimukset;
– jos säädösvallan siirron nojalla annettu 
säädös ja ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi on toimitettu 
valiokuntaan yhteiskokousmenettelyn 
mukaisesti, kukin valiokunta voi pyytää 
yhteiskokouksen koollekutsumista 
päätöslauselmaesityksen käsittelemiseksi. 
Jos asianomaisten valiokuntien 
puheenjohtajat eivät pääse sopimukseen 
yhteiskokouksen koollekutsumisesta, 
valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
puheenjohtaja kutsuu sen koolle.

Or. fr
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PERUSTELUT

Taustaa

Lissabonin sopimuksen voimaantulo on muuttanut komitologiamenettelyä merkittävästi ja 
muuntanut sen uudeksi järjestelmäksi säädösvallan siirron nojalla annettujen säädösten (eli 
delegoitujen säädösten) ja täytäntöönpanosäädösten hyväksymiseksi. SEUT:n 290 artiklan 
täytäntöönpanosta päästiin toimielinten kesken ns. yhteiseen sopimukseen1, joka ei ole sitova.
SEUT:n 291 artiklassa määrätään, että annetaan "asetuksilla etukäteen yleiset säännöt ja 
periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä"2

Kun työjärjestystä mukautetaan Lissabonin sopimuksen voimaantulosta aiheutuviin 
muutoksiin, voidaan samalla toteuttaa parlamentin puhemiehen pyynnön sellaisen menettelyn 
käyttöönotosta, jonka avulla voidaan selkeyttää säännöt delegoidun säädöksen tai 
täytäntöönpanosäädöksen nopeaksi hyväksymiseksi.

Uudessa 87 a artiklassa kuten myös uudessa 88 artiklassa määritellään menettely, jota 
noudatetaan yleisimmässä tapauksessa eli kun asiasta vastaava valiokunta toimii yksin ilman 
valiokuntien yhteistyö- ja yhteiskokousmenettelyä. Viimeksi mainittu menettely puolestaan 
määritellään uudessa 88 a artiklassa.

Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset eli delegoidut säädökset (87 a artikla)

Uuden artiklan kolmessa ensimmäisessä kohdassa vahvistetaan menettely niitä tapauksia 
varten, joissa komissio toimittaa parlamentille delegoidun säädöksen. Ensimmäisessä 
kohdassa määritellään, että delegoitu säädös toimitetaan perussäädöksestä vastaavaan 
valiokuntaan ja valiokunnalla on mahdollisuus nimittää esittelijä. Toisessa kohdassa 
täsmennetään yhteisen sopimuksen 7 kohdan mukaisesti vastalauseen esittämisen määräajan 
alkaminen ja 5 kohdassa täsmennetään, että parlamentti tekee päätöksensä perussäädöksessä 
määrätyssä määräajassa ja SEUT:n 290 artiklassa määrätyllä enemmistöllä.

Vaikka asiasta vastaava valiokunta onkin yleisesti ottaen ensisijalla vastalausemenettelyn 
aloittamisessa, sille ei kuitenkaan suinkaan anneta minkäänlaista monopolia tässä asiassa. 
Niinpä neljännessä kohdassa annetaan puheenjohtajakokoukselle mahdollisuus sisällyttää aihe 
täysistunnon esityslistaluonnokseen, jos poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä jättää 
asiasta päätöslauselmaesityksen.

Tämä menettely, joka mahdollistaa sen, että parlamentti voi ilmaista ennen perussäädöksessä 
määrätyn määräajan päättymistä aikomuksensa olla vastustamatta delegoitua säädöstä, kuten 
yhteisen sopimuksen 11 kohdassa määrättiin, oli tarpeen virallistaa; taustalla on etenkin tietyn 

                                               
1 Delegoitujen säädösten (SEUT:n 290 artikla) käyttämistä koskevia käytännön järjestelyjä koskeva yhteinen 
sopimus.
2 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.
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oikeusvarmuuden antaminen päätökselle. Esittelijän valitsema menettely pohjautuu laajalti 
työjärjestyksen 211 artiklaan; menettelyn mukaisesti päätös olla vastustamatta merkitsee, että 
myöhempiä vastalause-esityksiä ei oteta käsiteltäviksi.

Viimeisessä kohdassa puolestaan täsmennetään perussäädöksessä määrätty säädösvallan 
siirron peruuttamismenettely.

Täytäntöönpanosäädökset (88 artikla)

Yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä 16. helmikuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 182/2011, joka hyväksyttiin SEUT:n 291 artiklan 3 kohdan 
nojalla, määritellään SEUT:n 291 artiklan 2 kohdassa määriteltyä täytäntöönpanovallan 
käyttöä (komissio tai tietyissä tapauksissa neuvosto) koskevat säännöt.

Työjärjestyksen mukauttamisessa näihin uusiin määräyksiin piti delegoituja säädöksiä 
koskevien menettelyjen samankaltaisuuden lisäksi ottaa huomioon myös tietyt erityispiirteet. 

Ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa komission täytäntöönpanovallan käyttöä 
ohjattiin 28. kesäkuuta 1999 tehdyllä neuvoston päätöksellä 1999/468/EY.

Vaikka uusia määräyksiä sovelletaan suoraan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviin 
säädösehdotuksiin, jotka on hyväksytty sen jälkeen, kun uusi asetus 182/2011 tuli voimaan (ja 
vaikka asetuksen 13 artiklassa vahvistetaan siirtymämääräyksiä voimassa olevien 
perussäädösten mukauttamisesta, kun niissä viitataan asetuksen 1999/468/EY 3, 4 tai 
5 artiklaan), nykyisen lainsäädännön mukauttamiseen tarvittavan ajanjakson aikana on 
edelleen tiettyjä lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä, joiden osalta päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan mukainen valvonnan käsittävä sääntelymenettely on edelleen 
voimassa.

On siis syytä pitää voimassa kyseisen päätöksen 5 a artiklan vaikutukset niiden 
perussäädösten osalta, joissa viitataan siihen. Uuden 88 artiklan 4 kohdassa valmistaudutaan 
tähän ottamalla voimassa olevat työjärjestyksen määräykset huomioon hyvin laajasti ja 
täydentämällä niitä nopeaa hyväksymistä koskevan menettelyn osalta.

Erityismääräykset valiokuntien yhteistyö- tai yhteiskokousmenettelyjä varten 
(88 a artikla)

Uuden 88 a artiklan lisääminen osoittautui tarpeelliseksi, jotta voidaan ottaa huomioon 
tapaukset, joissa perussäädös hyväksytään työjärjestyksen 50 tai 51 artiklassa määrättyä 
menettelyä soveltaen. Tämä uusi artikla, jossa määritellään menettely näitä tapauksia varten, 
täydentää siis edellisissä artikloissa esitettyjä määräyksiä.


