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Tarkistus 1
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
Johdanto-osan C kappale

Lausuntoluonnos Tarkistus

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 
291 artiklan nojalla hyväksytyillä 
säädöksillä voi olla merkittäviä sosiaalisia, 
ympäristöä koskevia, taloudellisia ja 
terveydellisiä vaikutuksia ja että 
290 artiklalla pidetään huoli siitä, että 
säädöksistä ei päätetä "suljettujen ovien 
takana", vaan niistä käydään julkinen 
keskustelu Euroopan parlamentissa,

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 
291 artiklan nojalla hyväksytyillä 
säädöksillä voi olla merkittäviä sosiaalisia, 
ympäristöä koskevia, taloudellisia ja 
terveydellisiä vaikutuksia; pitää sen vuoksi 
on ehdottoman tärkeänä, että varsinkin 
delegoidut säädökset laaditaan ja niistä 
päätetään täysin avoimesti, jolloin 
kummallakin lainsäätäjällä on 
tosiasiallinen mahdollisuus valvoa 
komissiolle siirretyn vallan käyttöä, 
tarvittaessa myös Euroopan parlamentissa
käytävän julkisen keskustelun avulla,

Or. en

Tarkistus 2
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. vaatii, että aiemmin valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
hyväksytyt päätökset olisi periaatteessa 
vastedes hyväksyttävä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan nojalla tai tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä;

1. vaatii, että aiemmin valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 
hyväksytyt päätökset olisi periaatteessa 
vastedes hyväksyttävä tapauskohtaisesti 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan nojalla tai 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistettu 
toissijaisuusperiaate huomioon ottaen;

Or. en
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Tarkistus 3
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. huomauttaa, että perussäädöksessä olisi 
varattava riittävästi aikaa mahdollisen 
erimielisyyden huomioon ottamiseksi, jotta 
Euroopan parlamentti voi koordinoida 
omat kantansa ja antaa perustellun 
päätöksen;

3. huomauttaa, että perussäädöksessä olisi 
varattava riittävästi aikaa mahdollisen 
erimielisyyden huomioon ottamiseksi, jotta 
Euroopan parlamentti voi koordinoida 
omat kantansa ja antaa perustellun 
päätöksen viivyttämättä turhaan sellaisten 
delegoitujen säädösten voimaantuloa, 
joista vallitsee yksimielisyys;

Or. en

Tarkistus 4
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää sen vuoksi sopivimpana 
ratkaisuna, että vastustamiselle asetettu 
vähimmäisaika olisi kaksi kuukautta ja 
sitä olisi mahdollisuus pidentää 
parlamentin tai neuvoston pyynnöstä vielä 
kahdella kuukaudella, koska näin 
mahdollistetaan se, että delegoitujen 
säädösten suuri enemmistö – joista 
vallitsee yksimielisyys – tulee voimaan 
suhteellisen lyhyessä ajassa, ja 
parlamentilla ja neuvostolla on riittävästi 
aikaa harjoittaa valvontaa sellaisten 
säädösten tapauksessa, joista vallitsee 
erimielisyys;

Or. en



AM\806303FI.doc 5/9 PE439.269v01-00

FI

Tarkistus 5
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että delegoituja säädöksiä 
koskevaa niin kutsuttua varhaisvaiheen
hyväksymistä on tarpeen soveltaa 
ainoastaan tarkoin määritellyissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa;

4. katsoo, että delegoituja säädöksiä
koskevan niin kutsutun varhaisvaiheen
hyväksymisen virallistaminen saattaa 
johtaa siihen, että varhaisvaiheen 
hyväksynnästä tulee pääasiallinen 
käytäntö; katsoo kuitenkin, että tällainen 
tilanne aiheuttaisi parlamentille ja 
neuvostolle huomattavaa hallinnollista 
rasitetta delegoitujen säädösten suuren 
määrän vuoksi; katsoo sen sijaan, että 
kahden kuukauden määräaika ja sen 
mahdollinen jatkaminen kahdella 
kuukaudella auttaisi säästämään aikaa 
aiheuttamatta hallinnollista lisärasitetta 
ja saattaisi siten tehdä varhaisvaiheen 
hyväksynnät tarpeettomiksi;

Or. en

Tarkistus 6
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että delegoituja säädöksiä 
koskevaa niin kutsuttua varhaisvaiheen 
hyväksymistä on tarpeen soveltaa
ainoastaan tarkoin määritellyissä ja 
poikkeuksellisissa tapauksissa;

4. korostaa, että niin kutsutun kiireellisen 
menettelyn käyttö delegoitujen säädösten 
yhteydessä on tarpeen ainoastaan tarkoin 
määritellyissä ja poikkeuksellisissa 
tapauksissa;

Or. en
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Tarkistus 7
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Lausuntoluonnos
5 kohta – 1 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– toimittamaan parlamentille 
samanaikaisesti kuin jäsenvaltioille kaikki 
delegoitujen säädösten valmistelussa 
käytetyt tiedot ja asiakirjat sekä kyseisten 
säädösten luonnokset; nykyistä 
komiteamenettelyrekisteriä voitaisiin 
käyttää ja parantaa entisestään tätä 
tarkoitusta varten;

– toimittamaan parlamentille 
samanaikaisesti kuin neuvostolle ja 
jäsenvaltioille kaikki delegoitujen 
säädösten valmistelussa käytetyt tiedot ja 
asiakirjat sekä kyseisten säädösten 
luonnokset; nykyistä 
komiteamenettelyrekisteriä voitaisiin 
käyttää tässä tarkoituksessa mallina 
pyrittäessä parantamaan rekisteriä 
tulevaisuutta varten;

Or. en

Tarkistus 8
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Lausuntoluonnos
5 kohta – 3 luetelmakohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

– kutsumaan Euroopan parlamentin 
osallistumaan delegoituja säädöksiä 
koskeviin valmistelukokouksiin;

– ottamaan Euroopan parlamentti mukaan
delegoituja säädöksiä koskevaan 
valmistelutyöhön;

Or. en

Tarkistus 9
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa Euroopan parlamenttia, 
neuvostoa ja komissiota tekemään 

6. kehottaa pääsemään neuvoston kanssa 
yhteisymmärrykseen 290 artiklan 
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toimielinten välisen sopimuksen
290 artiklan täytäntöönpanosta, sillä asia 
on selkiytettävä kiireesti;

täytäntöönpanosta, sillä asia on 
selkiytettävä kiireesti parlamentin, 
neuvoston ja komission välisen 
toimielinten sopimuksen hyväksymistä 
ajatellen;

Or. en

Tarkistus 10
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa, että siirtämällä tiettyjä 
valtuuksia komissiolle 290 artiklan 
mukaisesti parlamentti ei mitenkään 
välttele vastuutaan artiklan mukaisesti 
tehdyistä päätöksistä; ottaa huomioon 
delegoitujen säädösten mahdolliset 
kauaskantoiset vaikutukset ja katsoo sen 
vuoksi, että voidakseen suorittaa 
delegoituihin säädöksiin liittyvät 
velvollisuutensa parlamentin olisi 
annettava kaikkien asian parissa 
toimivien yksiköiden käyttöön 
lisäresursseja;

Or. en

Tarkistus 11
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo, että parlamentti vastaa 
jatkuvasti 290 artiklan mukaisista 
päätöksistä, joten sen olisi varmistettava 
yhteistyössä komission kanssa, että 
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parlamentin jäsenet ja heidän avustajansa 
voivat helposti tutustua digitaaliseen 
tietojärjestelmään, joka sisältää kaikki 
menettelyyn liittyvät asiakirjat ja 
ajankohtaiset tiedot siitä; katsoo, että 
lisäksi parlamentin olisi varmistettava, 
että kansalaiset voivat tutustua menettelyä 
koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin 
esimerkiksi lainsäädäntötyön 
seurantatietokannan kaltaisen 
järjestelmän kautta heti, kun 
delegoiduista säädöksistä on ilmoitettu 
parlamentille;

Or. en

Tarkistus 12
Satu Hassi

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. ottaa huomioon, että jokainen 
delegoitu säädös on yksilöllinen, ja pitää 
siksi sopivimpana, että jos 
perussäädöksen parissa työskennellyt 
esittelijä on yhä parlamentin jäsen, hän 
ottaisi erityisvastuun perussäädökseen 
liittyvien delegoitujen säädösten 
hyväksymisen valvonnasta;

Or. en

Tarkistus 13
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa tarkastelemaan käytettävissä 
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olevia hallintorakenteita ja 
henkilöstöresursseja institutionaalisesti, 
jotta toimivallan siirtoa voidaan kehittää;

Or. en

Tarkistus 14
Cristina Gutiérrez-Cortines, Peter Liese

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. katsoo, että kansalaisten edun ja 
avoimuuden vuoksi on tärkeää kehittää 
tulevaisuutta ajatellen puolueeton tapa 
arvioida säädösvallan siirron tehokkuutta 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 298 artiklassa asetetun uuden 
oikeusperustan mukaisesti.

Or. en


