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LYHYET PERUSTELUT

SEUT-sopimuksen 291 artiklassa määrätään, että jos unionin oikeudellisesti velvoittavat 
säädökset edellyttävät yhdenmukaista täytäntöönpanoa ja jos täytäntöönpanovaltaa siirretään 
komissiolle, komission täytäntöönpanovallan käytön valvonta on yksinomaan jäsenvaltioiden 
vastuulla. Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat tätä tarkoitusta varten tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetulla asetuksella etukäteen yleiset säännöt ja 
periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä. 
SEUT-sopimuksen 291 artiklassa todetaan selkeästi, että komission täytäntöönpanovallan 
käytön valvominen on yksinomaan jäsenvaltioiden tehtävä. Tämä ei merkitse sitä, ettei 
parlamentilla olisi mahdollisuutta puuttua asiaan, jos komission täytäntöönpanovallan käyttö 
on ristiriidassa lainsäätäjän tavoitteen kanssa. Parlamentilla todellakin on edelleen 
mahdollisuus esittää komissiolle täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevia huomioita niiden 
hyväksymisprosessin missä tahansa vaiheessa tai prosessin päätyttyä, ja se voi myös antaa 
missä vaiheessa tahansa päätöslauselman ilmoittaakseen komissiolle mahdollisista, 
ehdotukseen täytäntöönpanotoimenpiteiksi liittyvistä ongelmista, vaikkei komission 
ehdotuksessa viitatakaan tähän mahdollisuuteen selvästi. Samaan aikaan, kuten yhteisöjen 
tuomioistuimen käsittelemä tapaus C-403/051 osoitti, sellaisissa tapauksissa, joissa komissio 
ei ota asianmukaisesti huomioon parlamentin esittämiä huomioita ja huolenaiheita, 
parlamentti voi aina panna vireille asiaa koskevan kumoamiskanteen Euroopan unionin 
tuomioistuimessa, jos se katsoo, että komissio on ylittänyt täytäntöönpanovaltansa. 
Parlamentin valtaoikeudet lainsäätäjänä eivät näin ollen millään tavoin vaarannu. On 
kuitenkin olennaisen tärkeää, että jotta parlamentti voi käyttää valtaoikeuksiaan 
täysimääräisesti ja oikeaan aikaan, komissio tiedottaa aktiivisesti parlamentille kaikista 
ehdotuksista toimenpiteiksi, tarkistetuista ehdotuksista toimenpiteiksi sekä lopullisista 
ehdotuksista toimenpiteiksi, jotka se aikoo hyväksyä SEUT-sopimuksen 291 artiklan 
mukaisesti. Komission pitäisi siis virallisesti välittää Euroopan parlamentille ehdotukset 
toimenpiteiksi, tarkistetut ehdotukset toimenpiteiksi sekä lopulliset ehdotukset toimenpiteiksi 
heti, kun ne ovat saatavilla. Kyseisen tietojen toimittamisen pitäisi tapahtua niiden 
tiedottamisvaatimusten lisäksi, joiden mukaisesti komission on välitettävä tietoja 
komiteamenettelyrekisterin kautta. Lopuksi parlamentilla pitäisi olla mahdollisuus osallistua 
ulkoisten rahoitusapuvälineiden puitteissa hyväksyttävien täytäntöönpanosäädösehdotusten 
sisällön määrittelyyn johtavaan prosessiin ottaen huomioon ulkoisten rahoitusapuvälineiden 
puitteissa hyväksyttävien täytäntöönpanosäädösten erityisluonteen ja poliittisen 
arkaluonteisuuden sekä yhdenmukaisuuden noudattamisen demokraattista valvontaa koskevan 
vuoropuhelun myötä vakiintuneen käytännön kanssa.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

                                               
1 EUVL C 315, 22.12.2007, s.8.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Komission olisi virallisesti 
välitettävä Euroopan parlamentille 
ehdotukset toimenpiteiksi, niiden 
mahdolliset tarkistetut versiot sekä 
lopulliset ehdotukset toimenpiteiksi, kun 
asianomainen komitea on antanut asiasta 
lausunnon ja kun ne ovat saatavilla.

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että komissio tiedottaa aktiivisesti parlamentille kaikista ehdotuksista 
toimenpiteiksi, tarkistetuista ehdotuksista toimenpiteiksi sekä lopullisista ehdotuksista 
toimenpiteiksi, jotka se aikoo hyväksyä SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisesti.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 b) Ulkoisten rahoitusapuvälineiden 
puitteissa hyväksyttäviä 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevassa 
asiassa komission olisi kuultava 
Euroopan parlamenttia kyseisten 
säädösten luonnosten tai kyseisten 
säädösten mahdollisten tarkistettujen 
versioiden käsiteltäväksi jättämiseen 
johtavan prosessin aikana.

Perustelu

Komission pitäisi kuulla parlamenttia ulkoisten rahoitusapuvälineiden puitteissa 
hyväksyttävien täytäntöönpanosäädösehdotusten käsiteltäväksi jättämiseen johtavan 
prosessin aikana ottaen huomioon ulkoisten rahoitusapuvälineiden puitteissa hyväksyttävien 
täytäntöönpanosäädösten erityisluonteen ja poliittisen arkaluonteisuuden sekä 
yhdenmukaisuuden noudattamisen demokraattista valvontaa koskevan vuoropuhelun myötä 
vakiintuneen käytännön kanssa.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat kumpikin tahollaan sen 
tarpeelliseksi katsoessaan toimittaa 
menettelyn missä tahansa vaiheessa 
komissiolle ehdotuksia toimenpiteiksi, 
niiden mahdollisia tarkistettuja versioita 
sekä lopullisia ehdotuksia toimenpiteiksi 
koskevia huomioita asianomaisen 
komitean annettua asiasta lausunnon.

Perustelu

Selvyyden vuoksi on tarpeen toistaa, että parlamentti ja neuvosto voivat lainsäädäntövallan 
käyttäjinä aina kumpikin tahollaan käyttää mahdollisuutta toimittaa komissiolle huomioitaan 
täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymiseen johtavan prosessin missä tahansa vaiheessa, 
jos ne katsovat sen tarpeelliseksi.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat kumpikin tahollaan toimittaa 
komissiolle täytäntöönpanotoimenpiteitä 
koskevia huomioita milloin tahansa sen 
jälkeen, kun ne on hyväksytty.
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Perustelu

Selvyyden vuoksi on tarpeen toistaa, että parlamentti ja neuvosto voivat lainsäädäntövallan 
käyttäjinä aina kumpikin tahollaan käyttää mahdollisuutta toimittaa komissiolle huomioitaan 
senkin jälkeen, kun täytäntöönpanotoimenpiteet on hyväksytty.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a artikla
Ulkoisten rahoitusapuvälineiden 
puitteissa hyväksyttävät 
täytäntöönpanosäädökset
Silloin kun komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä ulkoisten 
rahoitusapuvälineiden puitteissa, sen on 
kuultava Euroopan parlamenttia 
kyseisten säädösten luonnosten tai 
kyseisten säädösten mahdollisten 
tarkistettujen versioiden käsiteltäväksi 
jättämiseen johtavan prosessin aikana 
niiden jättämiseksi asianomaisen 
komitean käsiteltäväksi lausunnon 
antamista varten 4 tai 5 artiklan 
mukaisesti.

Perustelu

Parlamentilla pitäisi olla mahdollisuus osallistua ulkoisten rahoitusapuvälineiden puitteissa 
hyväksyttävien täytäntöönpanosäädösehdotusten sisällön määrittelyyn johtavaan prosessiin 
ottaen huomioon ulkoisten rahoitusapuvälineiden puitteissa hyväksyttävien 
täytäntöönpanosäädösten erityisluonteen ja poliittisen arkaluonteisuuden sekä 
yhdenmukaisuuden noudattamisen demokraattista valvontaa koskevan vuoropuhelun myötä 
vakiintuneen käytännön kanssa.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Komissio välittää virallisesti Euroopan 
parlamentille ehdotukset toimenpiteiksi, 
niiden mahdolliset tarkistetut versiot sekä 
lopulliset ehdotukset toimenpiteiksi, kun 
asianomainen komitea on antanut asiasta 
lausunnon 4 tai 5 artiklan mukaisesti ja 
kun ne ovat saatavilla.

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että komissio tiedottaa aktiivisesti parlamentille kaikista ehdotuksista 
toimenpiteiksi, tarkistetuista ehdotuksista toimenpiteiksi sekä lopullisista ehdotuksista 
toimenpiteiksi, jotka se aikoo hyväksyä SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisesti. Kyseistä 
tiedottamisvaatimusta ehdotetaan sen tiedottamisvaatimuksen lisäksi, jonka mukaisesti 
komission on välitettävä tietoja komiteamenettelyrekisterin kautta.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio pitää yllä komiteoiden työtä 
koskevaa rekisteriä, joka sisältää

1. Edellä -1 kohdassa vahvistettujen 
tiedottamisvaatimusten noudattamisen 
lisäksi komissio pitää yllä komiteoiden 
työtä koskevaa rekisteriä, joka sisältää

Perustelu

On olennaisen tärkeää, että komissio tiedottaa aktiivisesti parlamentille kaikista ehdotuksista 
toimenpiteiksi, tarkistetuista ehdotuksista toimenpiteiksi sekä lopullisista ehdotuksista 
toimenpiteiksi, jotka se aikoo hyväksyä SEUT-sopimuksen 291 artiklan mukaisesti. Kyseistä 
tiedottamisvaatimusta pitää ehdottomasti soveltaa sen tiedottamisvaatimuksen lisäksi, jonka 
mukaisesti komission on välitettävä tietoja komiteamenettelyrekisterin kautta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

e a) jäsenvaltioiden edustajien kannat ja 
näiden kantojen perustelut,

Perustelu

Euroopan parlamentilla (jonka kaikki istunnot ja valiokuntakokoukset ovat julkisia) pitää olla 
oikeus saada käyttöönsä jäsenvaltioiden edustajien kannat.

Tarkistus 9

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 
kansallisilla parlamenteilla on oikeus 
saada 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
käyttöönsä.

Perustelu

Tarkistus on seurausta tarkistuksista 6 ja 7. On olennaisen tärkeää, että komissio tiedottaa 
aktiivisesti parlamentille kaikista ehdotuksista toimenpiteiksi, tarkistetuista ehdotuksista 
toimenpiteiksi sekä lopullisista ehdotuksista toimenpiteiksi, jotka se aikoo hyväksyä SEUT-
sopimuksen 291 artiklan mukaisesti. Kyseistä tiedottamisvaatimusta pitää ehdottomasti 
soveltaa sen tiedottamisvaatimuksen lisäksi, jonka mukaisesti komission on välitettävä tietoja 
komiteamenettelyrekisterin kautta.
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