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TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Täytäntöönpanovallalla voidaan 
mukauttaa tai saattaa ajan tasalle tiettyjä 
perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, 
mutta sitä ei voida ulottaa kyseisten osien 
täydentämiseen tai muuttamiseen, sillä 
tällöin sovelletaan Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 290 artiklaa.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen yhteydessä 
komission täytäntöönpanovallan käyttöä 
ohjattiin 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyllä neuvoston päätöksellä 
1999/468/EY.

(2) Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen yhteydessä 
komission täytäntöönpanovallan käyttöä 
ohjattiin 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyllä neuvoston päätöksellä 
1999/468/EY. Tämä käytäntö olisi 
lopetettava perussopimusten 
viimeisimmässä uudistuksessa 
vahvistettujen vaatimusten täyttämiseksi.
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Tarkistus 3

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, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä. Kyseinen 
valvonta ei estä tai rajoita demokraattista 
valvontaa, joka perustuu demokraattisia 
periaatteita koskeviin säännöksiin, 
toimielinten toimintaa sääteleviin ehtoihin 
ja muun muassa Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 5, 10, 11 ja 13 
artiklassa ja saman sopimuksen 
pöytäkirjassa N:o 2 vahvistettujen 
toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden 
soveltamiseen.

Tarkistus 4

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 sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston tasavertainen asema 
kaikissa tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen annettavissa säädöksissä ja
päätöksen 1999/468/EY täytäntöönpanosta 
saatu kokemus ja siitä syntynyt yleinen 
käytäntö.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Silloin kun perussäädöksessä 
edellytetään jäsenvaltioiden valvontaa 
komission antaessa 
täytäntöönpanosäädöksen, on 
asianmukaista, että tätä valvontaa varten 
perustetaan komitea, joka muodostuu 
jäsenvaltioiden edustajista ja jonka 
puheenjohtajana on komission edustaja.

(5) Silloin kun perussäädöksessä 
edellytetään jäsenvaltioiden valvontaa 
komission antaessa 
täytäntöönpanosäädöksen, on 
asianmukaista, että tätä valvontaa varten 
perustetaan komitea, joka muodostuu 
jäsenvaltioiden edustajista sekä neuvoston 
ja Euroopan parlamentin tarkkailijoista ja 
jonka puheenjohtajana on komission 
edustaja.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
olisi tiedotettava säännöllisesti
komiteoiden työstä.

(12) Jotta varmistetaan, että Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
nojalla Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kuuluvat tehtävät otetaan 
täysimääräisesti huomioon, niille olisi 
tiedotettava viipymättä ja kattavasti
komiteoiden työstä riittävän hyvissä ajoin 
ennen kunkin toimenpiteen hyväksymistä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Päätös 1999/468/EY olisi kumottava. 
Jotta voitaisiin siirtyä päätöksessä 
1999/468/EY säädetystä menettelytavasta 
tämän asetuksen soveltamiseen, kaikki 
voimassa olevassa lainsäädännössä olevat 

Poistetaan.
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viittaukset mainitussa päätöksessä 
säädettyihin menettelyihin, sen 5 a 
artiklassa säädettyä valvontaa lukuun 
ottamatta, olisi katsottava viittauksiksi 
tässä asetuksessa säädettyihin vastaaviin 
menettelyihin. Päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artikla olisi kuitenkin säilytettävä niitä 
voimassa olevia perussäädöksiä varten, 
joissa siihen viitataan.

Tarkistus 8

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',
määritetään yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon tarve ja edellytetään, että 
jäsenvaltiot valvovat komissiota tämän 
antaessa tai soveltaessa
täytäntöönpanosäädöksiä.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tapauksissa, joissa tarvitaan muita kuin 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, 
soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä 
perussäädöksen tiettyjen, muiden kuin sen 
keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi, sovelletaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklaa.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkastelumenettelyä voidaan soveltaa
ainoastaan, kun hyväksytään

2. Tarkastelumenettelyä sovelletaan 
ainoastaan, kun hyväksytään

Tarkistus 11

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.

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

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiota avustaa komitea, joka 
muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja 
jonka puheenjohtajana on komission 
edustaja.

2. Komissiota avustaa komitea, joka 
muodostuu jäsenvaltioiden edustajista sekä 
neuvoston ja Euroopan parlamentin 
tarkkailijoista ja jonka puheenjohtajana on 
komission edustaja.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Puheenjohtaja voi hankkia komitean 5. Puheenjohtaja voi hankkia komitean 
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lausunnon kirjallista menettelyä 
noudattaen. Hän lähettää komitean jäsenille 
ehdotuksen toimenpiteiksi, joista 
komitealta pyydetään lausuntoa, ja asettaa 
määräajan asian kiireellisyyden mukaan. 
Komitean jäsenen, joka ei ole ilmoittanut 
vastustavansa ehdotusta toimenpiteiksi tai 
pidättäytyvänsä antamasta siitä lausuntoa 
ennen määräajan umpeutumista, katsotaan 
kannattavan ehdotusta.

lausunnon kirjallista menettelyä 
noudattaen. Hän lähettää komitean jäsenille 
ja tarkkailijoille ehdotuksen 
toimenpiteiksi, joista komitealta pyydetään 
lausuntoa, ja asettaa määräajan asian 
kiireellisyyden mukaan. Komitean jäsenen, 
joka ei ole ilmoittanut vastustavansa 
ehdotusta toimenpiteiksi tai 
pidättäytyvänsä antamasta siitä lausuntoa 
ennen määräajan umpeutumista, katsotaan 
kannattavan ehdotusta.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Täytäntöönpanotoimenpide-ehdotuksen 

vastustaminen
1. 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 ylittäisivät perussäädöksessä 
komissiolle siirretyn 
täytäntöönpanovallan, komissio 
tarkastelee toimenpide-ehdotusta 
uudelleen.
2. Vastustuksen perustelut huomioon 
ottaen ja käynnissä olevan menettelyn 
määräaikoja noudattaen komissio joko 
tekee komitealle uuden ehdotuksen 
toimenpiteiksi tai antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
perustuvan ehdotuksen.
3. Komissio ilmoittaa Euroopan 



AD\820053FI.doc 9/13 PE441.370v02-00

FI

parlamentille, neuvostolle ja komitealle 
toimet, joita se aikoo toteuttaa, sekä 
menettelynsä perustelut.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

e a) komitean jäsenten kannat 
perusteluineen,

Tarkistus 16

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 ja neuvostolla 
on yhtäläinen oikeus saada 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot käyttöönsä. Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle on siksi 
toimitettava kaikki 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot samanaikaisesti ja samoin ehdoin 
kuin ne toimitetaan komiteoiden jäsenille.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Täytäntöönpanovallan käyttöä koskeva 

vuosikertomus
Komissio antaa vuosittain jäsenvaltioille 
kertomuksen komissiolle Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
291 artiklan mukaisesti siirretyn 
täytäntöönpanovallan käytöstä. 
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Jäsenvaltiot voivat myös esittää 
huomioita, jotka liitetään kertomukseen.
Vuosikertomus liitteineen toimitetaan 
Euroopan parlamentille, kansallisille 
parlamenteille, Eurooppa-neuvostolle ja 
neuvostolle, ja se välitetään myös 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
8 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 b artikla
Unionin säännöstön mukauttaminen

Komissio tarkastelee uudelleen 
[päivämäärä] mennessä ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa annettuja 
perussäädöksiä niiden mukauttamiseksi 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 ja 291 artiklassa 
vahvistettuihin uusiin delegoituja 
säädöksiä ja täytäntöönpanovaltaa 
koskeviin sääntöihin. Komissio laatii 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
säännöllisesti kertomuksia tämän 
tarkastelun edistymisestä. Kyseisiin 
raportteihin liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

9 artikla Poistetaan.
Päätöksen 1999/468/EY kumoaminen

Kumotaan päätös 1999/468/EY.



AD\820053FI.doc 11/13 PE441.370v02-00

FI

Kumotun päätöksen 5 a artikla kuitenkin 
pidetään voimassa niitä voimassa olevia 
perussäädöksiä varten, joissa siihen 
viitataan.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Voimassa olevien perussäädösten 

muuttaminen
1. Kun ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa hyväksytyissä 
perussäädöksissä säädetään komission 
täytäntöönpanovallan käytöstä päätöksen 
1999/468/EY mukaisesti,
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.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio antaa kolmen vuoden kuluessa 
tämän asetuksen voimaantulosta 
jäsenvaltioilta saamansa palautteen 
huomioon ottaen yleiskertomuksen tässä 
asetuksessa säädetyistä menettelyistä ja 
antaa tarvittaessa uuden 
lainsäädäntöehdotuksen.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 10 artiklaa sovelletaan 
1 päivästä joulukuuta 2010.

Poistetaan.
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