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LYHYET PERUSTELUT

Kehitysyhteistyö kattaa suuren määrän Euroopan unionin säädöksiä (rahoituspäätöksiä), jotka 
on annettu komiteamenettelyn mukaisesti: komission pääsihteerin vuosikertomukset 
osoittavat, että viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana (2006–2008) komissio on 
hyväksynyt tällä alalla 795 täytäntöönpanotoimenpidettä. 

Nämä toimenpiteet on useimmiten hyväksytty päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa 
tarkoitettua hallintomenettelyä (komiteamenettely) noudattaen. 

Kehitysyhteistyövaliokunnan mielestä tämä menettely ei ollut tyydyttävä: siksi jo vanhan 
perustamissopimuksen puitteissa oli ehdotettu muutoksia valvonnan käsittelyn 
sääntelymenettelyn soveltamiseksi ulkosuhteiden alalla käytettäviä välineitä koskeviin 
päätöksiin.

Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä komiteamenettelysäännökset on korvattava 
SEUT:n 290 ja 291 artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä ja 
täytäntöönpanosäädöksillä. 

Komissio ja toinen lainsäätäjä käyvät parhaillaan vaikeita neuvotteluja, joissa 
kehitysyhteistyövaliokunnan päätavoitteena on soveltaa ulkosuhteiden rahoitusvälineisiin 
delegoituja säädöksiä koskevia perussopimuksen määräyksiä (290 artikla).

Kehitysyhteistyövaliokunta ei siten voi hyväksyä nykyisen "hallintomenettelyn" automaattista 
muuttamista "tarkastelumenettelyksi".

On erittäin tärkeää muistaa, että kehitysyhteistyöhön sovelletaan tavallista 
lainsäätämisjärjestystä, mikä merkitsee sitä, että Euroopan parlamentti ja neuvosto toimivat 
yhdenvertaisina lainsäätäjinä. Euroopan parlamentin olisi siten käytettävä kaikkea tähän 
liittyvää valtaa, kun on kyse delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä. Sen olisi 
erityisesti pidettävä kiinni nykyisistä oikeuksistaan (tarkasteluoikeus, demokraattinen 
valvonta, tiedon saanti) ja mahdollisuudesta niiden vahvistamiseen Lissabonin sopimuksen 
jälkeen.

Yksi mahdollinen toimenpide, jolla voitaisiin varmistaa, että Euroopan parlamenttia 
kohdellaan yhdenvertaisesti, on antaa Euroopan parlamentin edustajille mahdollisuus 
osallistua jäsenvaltioiden edustajien komiteoiden kokouksiin.

Lopuksi Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi molempien voitava vastustaa ehdotusta 
täytäntöönpanotoimenpiteeksi, jos se on ristiriidassa unionin säädöksen kanssa.
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TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta 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

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

Perustelu

Asetusehdotus koskee SEUT:n 291 artiklan mukaisen täytäntöönpanovallan käyttöä 
kokonaisuudessaan, ei ainoastaan sen valvontaa. Lisäksi Euroopan parlamentti olisi toisena 
lainsäätäjänä asetettava samaan asemaan neuvoston kanssa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa edellytetään, että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto vahvistavat yleiset 
säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä.

(3) Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä 
sopimuksessa edellytetään, että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto vahvistavat yleiset 
säännöt ja periaatteet, jotka koskevat
komission täytäntöönpanovallan käyttöä.

Perustelu

Katso tarkistuksen 1 perustelut.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) On tarpeen varmistaa, että tällaiset
valvontamenettelyt ovat selkeitä, 
tehokkaita ja oikeassa suhteessa 
täytäntöönpanosäädösten luonteeseen ja 
että niissä on otettu huomioon 
perussopimuksen institutionaaliset 
vaatimukset sekä päätöksen 1999/468/EY 
täytäntöönpanosta saatu kokemus ja siitä 
syntynyt yleinen käytäntö.

(4) On tarpeen varmistaa, että 
valvontamenettelyt ovat selkeitä, 
tehokkaita ja oikeassa suhteessa 
täytäntöönpanosäädösten luonteeseen ja 
että niissä on otettu huomioon 
perussopimuksen institutionaaliset 
vaatimukset, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston tasavertainen asema kaikissa 
tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen annettavissa säädöksissä sekä 
päätöksen 1999/468/EY täytäntöönpanosta 
saatu kokemus ja siitä syntynyt yleinen 
käytäntö.

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Olisi laadittava perusteet sen 
määrittämiseksi, mitä menettelyä 
käytetään täytäntöönpanosäädösten 
antamisessa. Näiden perusteiden olisi 
oltava velvoittavia, jotta voidaan lisätä 
yhdenmukaisuutta ja varmistaa, että 
menettelyä koskevat säännöt ovat 
oikeassa suhteessa hyväksyttävien 
täytäntöönpanosäädösten luonteeseen.

(8) Täytäntöönpanotoimenpiteiden 
hyväksymiseen olisi periaatteessa 
käytettävä tarkastelumenettelyä silloin, 
kun edellytetään yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta täytäntöönpanosäädösten 
antamisessa käytettävää menettelyä, joka 
määritellään perussäädöksessä.

Perustelu

Perussäädöksen lainsäädäntövallan käyttäjän olisi saatava päättää siitä, käytetäänkö 
neuvoa-antavaa menettelyä, joka antaa suuremmat valtuudet komissiolle, vai 
tarkastelumenettelyä, jossa jäsenvaltioilla on enemmän valtaa.
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Tarkistus 5

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 
komiteassa ilmaistut näkemykset.

(9) Tarkastelumenettelyllä olisi 
mahdollistettava 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 
komiteassa ilmaistut näkemykset.

Perustelu

Perussäädöksen lainsäädäntövallan käyttäjän olisi saatava päättää siitä, käytetäänkö 
neuvoa-antavaa menettelyä, joka antaa suuremmat valtuudet komissiolle, vai 
tarkastelumenettelyä, jossa jäsenvaltioilla on enemmän valtaa.

Tarkistus 6

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.

Poistetaan.
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Tarkistus 7

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', 
edellytetään yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa ja säädetään, että 
jäsenvaltiot valvovat komissiota tämän 
antaessa täytäntöönpanosäädöksiä.

Perustelu

Täsmennys.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkastelumenettelyä voidaan soveltaa
ainoastaan, kun hyväksytään

2. Tarkastelumenettelyä sovelletaan 
periaatteessa hyväksyttäessä
yleisluonteisia täytäntöönpanotoimenpiteitä 
silloin, kun edellytetään yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa.

a) yleisluonteisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä,

b) muita täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
jotka liittyvät
i) yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja 
kalastuspolitiikkaan,
ii) ympäristöön, turvallisuuteen tai 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden 
suojeluun,
iii) yhteiseen kauppapolitiikkaan.



PE441.193v02-00 8/15 AD\818840FI.doc

FI

Perustelu

Perussäädöksen lainsäädäntövallan käyttäjän olisi saatava päättää siitä, käytetäänkö 
neuvoa-antavaa menettelyä, joka antaa suuremmat valtuudet komissiolle, vai 
tarkastelumenettelyä, jossa jäsenvaltioilla on enemmän valtaa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Neuvoa-antavaa menettelyä sovelletaan 
kaikkiin muihin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin sekä 2 
kohdassa mainittuihin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin, kun se 
katsotaan soveltuvaksi.

Poistetaan.

Perustelu

Perussäädöksen lainsäädäntövallan käyttäjän olisi saatava päättää siitä, käytetäänkö 
neuvoa-antavaa menettelyä, joka antaa suuremmat valtuudet komissiolle, vai 
tarkastelumenettelyä, jossa jäsenvaltioilla on enemmän valtaa.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Täytäntöönpanotoimenpide-ehdotuksen 

vastustaminen
Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ilmaisee vastustavansa hyväksyttäväksi 
aiottua ehdotusta 
täytäntöönpanotoimenpiteiksi, joka on 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 294 artiklan mukaisesti 
annetun perussäädöksen nojalla jätetty 
komitean käsiteltäväksi, ja perustelee 
vastustavaa kantaansa sillä, että 
toimenpiteet eivät vastaa perussäädöstä, 
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komissio tarkastelee toimenpide-ehdotusta 
uudelleen.
Komissio voi peruuttaa Euroopan 
parlamentin tai neuvoston vastustamat 
ehdotetut toimenpiteet tai esittää uuden 
ehdotuksen, jossa otetaan huomioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
huomautukset.

Perustelu

Euroopan parlamentin nykyinen tarkasteluoikeus olisi säilytettävä. Sen vuoksi 
päätöksen 99/468 8 artikla olisi sisällytettävä asetukseen.

Tarkistus 11

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

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 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 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot käyttöönsä. 
Tätä varten Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan samaan aikaan ja 
samoin edellytyksin kuin komiteoiden 
jäsenille kaikki 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot.
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Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään tietojen välittämistä koskevia sääntöjä ottamalla huomioon 
3. kesäkuuta 2008 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen asiaa koskevat määräykset.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan parlamentin edustajilla on 
oikeus osallistua komiteoiden kokouksiin 
tarkkailijoina.

Perustelu

Euroopan parlamentilla (jonka kaikki istunnot ja valiokuntakokoukset ovat julkisia) pitää olla 
oikeus lähettää tarkkailijoita komiteoiden kokouksiin.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla
Päätöksen 1999/468/EY kumoaminen

Poistetaan.

Kumotaan päätös 1999/468/EY. 
Kumotun päätöksen 5 a artikla kuitenkin 
pidetään voimassa niitä voimassa olevia 
perussäädöksiä varten, joissa siihen 
viitataan.

Perustelu

Siihen asti kunnes 290 artiklaa (delegoidut säädökset) sovelletaan ulkosuhteiden 
rahoitusvälineisiin, komiteamenettelypäätöstä sovelletaan edelleen rajoitetusti tällä alalla.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 3 
artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 4 artiklaan,
b) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 4 ja 
5 artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 5 artiklaan.
c) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 6 
artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 6 artiklaan,
d) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 7 ja 
8 artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 8 artiklaan.
2. Tämän asetuksen 3 ja 7 artiklaa 
sovelletaan kaikkiin jo olemassa oleviin 
komiteoihin.

Perustelu

Komission ehdottama automaattinen mukautus heikentäisi parlamentin valtaoikeuksia. Tämä 
voitaisiin hyväksyä sen jälkeen, kun on sovittu 290 artiklan (delegoidut säädökset) 
soveltamisesta ulkosuhteiden välineisiin.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Voimassa olevien säädösten muuttaminen
Komissio sitoutuu tarkastelemaan 
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unionin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja 
esittämään tarvittavat 
lainsäädäntöehdotukset sen 
mukauttamiseksi Lissabonin sopimuksen 
määräyksiin ja erityisesti Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 ja 291 artiklan säännöksiin 
31 päivään joulukuuta 2010 mennessä. 

Perustelu

Komission ehdottama automaattinen mukautus heikentäisi parlamentin valtaoikeuksia. Tämä 
voitaisiin hyväksyä sen jälkeen, kun on sovittu 290 artiklan (delegoidut säädökset) 
soveltamisesta ulkosuhteiden välineisiin.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
10 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b artikla
Muuttamisen rajoitukset

Tämän asetuksen 10 artikla ei koske 
seuraavia:
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2006, 
kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 
perustamisesta1,
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1638/2006, annettu 
24 päivänä lokakuuta 2006, 
eurooppalaista naapuruuden ja 
kumppanuuden välinettä koskevista 
yleisistä määräyksistä2,
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1717/2006, annettu 
15 päivänä marraskuuta 2006, 
vakautusvälineen perustamisesta3,
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1889/2006, annettu 
20 päivänä joulukuuta 2006, demokratian 
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ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista 
edistämistä koskevasta 
rahoitusvälineestä4,
neuvoston asetus (Euratom) N:o 
300/2007, annettu 19 päivänä helmikuuta 
2007, välineen perustamisesta 
ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä 
varten5,
neuvoston asetus (EY) N:o 1934/2006, 
annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, 
teollistuneiden ja muiden korkean 
tulotason maiden ja alueiden kanssa 
tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen 
perustamisesta6,
neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, 
annettu 17 päivänä heinäkuuta 2006, 
liittymistä valmistelevasta tukivälineestä7,
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1337/2008, annettu 
16 päivänä joulukuuta 2008, 
rahoitusvälineen perustamisesta 
elintarvikkeiden jyrkkään 
hinnannousuun liittyvää nopeaa 
toimintaa varten kehitysmaissa8,
neuvoston päätös 2006/526/EY, tehty 17 
päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan 
yhteisön sekä Grönlannin ja Tanskan 
kuningaskunnan välisistä suhteista9,
neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, 
annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, 
humanitaarisesta avusta10.
_____________________
1 EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.
2 EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1.
3 EUVL L 327, 24.11.2006, s. 1.
4 EUVL L 386, 29.12.2006, s. 1.
5 EUVL L 81, 22.3.2007, s. 1.
6 EUVL L 405, 30.12.2006, s. 41.
7 EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82.
8 EUVL L 354, 31.12.2008, s. 62.
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9 EUVL L 208, 29.7.2006, s. 28.
10 EUVL L 163, 2.7.1996, s. 1.

Perustelu

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the 
application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will 
determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission 
will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 
and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology, the present 
amendment will leave to the European Parliament the legal basis which is needed to object to 
measures in breach of the External relations acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the 
current comitology, Amendments 17 ands 18 will fall.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 10 artiklaa sovelletaan 
1 päivästä joulukuuta 2010.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus johtuu 10 artiklan poistamisesta.
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