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Tarkistus 8
Satu Hassi

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) Tarkastelumenettelyä olisi
periaatteessa sovellettava, kun 
hyväksytään yleisluonteisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
edellyttävät yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta täytäntöönpanosäädösten 
antamisessa käytettävän, 
perussäädöksessä määritellyn menettelyn 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Kriteereitä ei voida vahvistaa niin kauan kun voimassa olevia säädöksia ei ole saatettu 
yhdenmukaisiksi delegoituja säädöksiä koskevan 290 artiklan kanssa, jota voidaan nyt 
soveltaa myös aloilla, joilla Euroopan parlamentista on tullut lainsäädäntövallan käyttäjä 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä. "Luottamus on hyvä asia, mutta valvonta on 
parempi". Näin ollen olisi lähtökohtaisesti noudatettava tarkastelumenettelyä.

Tarkistus 9
Jo Leinen

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 

(9) Täytäntöönpanosäädösten 
antamisessa sovellettava menettely olisi 
määritettävä perussäädöksessä. 
Tarkastelumenettelyä olisi sovellettava 
ainoastaan silloin, kun hyväksytään 
yleisluonteisia toimenpiteitä, joilla ei 
korvata tai muuteta perussäädöksen 
muita kuin keskeisiä osia Euroopan 
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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.

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti. 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.

Or. en

Tarkistus 10
Satu Hassi

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) Perussäädöksessä olisi ilmoitettava, 
mihin toimenpiteisiin olisi sovellettava
tarkastelumenettelyä ja mihin 
toimenpiteisiin neuvoa-antavaa 
menettelyä. Tarkastelumenettelyä olisi 
periaatteessa sovellettava silloin, kun 
hyväksytään yleisluonteisia toimenpiteitä, 
joilla pannaan täytäntöön perussäädöksiä. 
Tällä menettelyllä olisi mahdollistettava 
jäsenvaltioiden suorittama valvonta siten, 
että toimenpiteitä ei voida hyväksyä, 
elleivät ne ole komitean lausunnon 
mukaisia, tai mikäli enemmistö vastustaa 
niitä, lukuun ottamatta hyvin 
poikkeuksellisia olosuhteita, joissa 
komission olisi kielteisestä lausunnosta 
huolimatta voitava hyväksyä toimenpiteet 
ja soveltaa niitä rajoitetun ajan. Komission 
olisi tarkasteltava ehdotusta toimenpiteiksi 
uudelleen silloin, kun komitea ei ole 
antanut lausuntoa, ja ottaa huomioon 
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komiteassa ilmaistut näkemykset.

Or. en

Perustelu

Kriteereitä ei voida vahvistaa niin kauan kun voimassa olevia säädöksiä ei ole saatettu 
yhdenmukaisiksi delegoituja säädöksiä koskevan 291 artiklan kanssa, jota voidaan nyt 
soveltaa myös aloilla, joilla Euroopan parlamentista on tullut lainsäädäntövallan käyttäjä 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä. "Luottamus on hyvä asia, mutta valvonta on 
parempi". Näin ollen silloin, kun 291 artiklaa ei sovelleta, olisi lähtökohtaisesti noudatettava 
tarkastelumenettelyä.

Tarkistus 11
Satu Hassi

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.

Or. en

Perustelu

Demokratiassa on kyse valvonnasta ja tasapainosta. On periaatekysymys, että valtuuksien 
myöntämiseen on liityttävä valvontaa. Siksi ei voida hyväksyä sitä, että neuvoa-antava 
menettelyn soveltaminen on oletusarvo.

Tarkistus 12
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
olisi tiedotettava säännöllisesti

(12) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
olisi tiedotettava viipymättä ja 
täysimääräisesti sekä tasavertaisesti
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komiteoiden työstä. komiteoiden työstä heti kun asiaan 
liittyvät asiakirjat tulevat saataville.

Or. en

Perustelu

Ei riitä, että parlamentille ja neuvostolle tiedotetaan "säännöllisesti". Molempien on saatava 
tiedot "reaaliajassa".

Tarkistus 13
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 14
Satu Hassi

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
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 

(14) Päätös 1999/468/EY olisi kumottava
heti kun voimassa olevat perussäädökset 
on mukautettu vastaamaan Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 ja 291 artiklaa.
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voimassa olevia perussäädöksiä varten, 
joissa siihen viitataan.

Or. en

Perustelu

Automaattinen mukauttaminen saattaisi takautuvasti voimaan ennen Lissabonin sopimuksen 
voimaantuloa vallinneen tilanteen, mitä ei voida hyväksyä, kun otetaan huomioon 
parlamentin kyseisen sopimuksen myötä lisääntyneet valtuudet. Kaikilla politiikan aloilla, 
joilla ei noudatettu yhteispäätösmenettelyä ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, 
sovellettaisiin ainoastaan täytäntöönpanosäädöksiä, sillä valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn soveltamisen edellytyksenä oli, että asianomainen lainsäädäntö 
hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyä noudattaen. Tätä ei voida hyväksyä. SEUT:n 
291 artiklaan mukauttamisen edellytyksenä on, että alat, joilla parlamentista on hiljan tullut 
lainsäädäntövallan käyttäjä, saatetaan vastaamaan asianmukaisesti 290 artiklaa.

Tarkistus 15
Satu Hassi

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 tarve yhdenmukaistaa 
täytäntöönpanoa koskevat ehdot ja 
edellytetään, että jäsenvaltiot valvovat 
komissiota tämän antaessa 
täytäntöönpanosäädöksiä.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään, että asetusta sovelletaan vain tapauksissa, joissa 
edellytetään yhdenmukaista täytäntöönpanoa 291 artiklan mukaisesti, ei kaikkien 
täytäntöönpanosäädösten kohdalla. Täytäntöönpanosäädökset voivat koskea myös teknisiä 
ohjeita, jotka eivät ole sitovia. Ne voivat olla poliittisesti hyvin herkkiä (kuten direktiivissä 
2001/18 annetut tekniset ohjeet) ja edellyttävät siksi nekin valvontaa.
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Tarkistus 16
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkastelumenettelyä voidaan soveltaa 
ainoastaan, kun hyväksytään

2. Tarkastelumenettelyä sovelletaan 
periaatteessa, kun hyväksytään
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
edellyttävät yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa, edellyttäen, että niillä ei 
korvata tai muuteta säädöksen muita kuin 
keskeisiä osia Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Kriteereitä ei voida vahvistaa niin kauan kun voimassa olevia säädöksiä ei ole saatettu 
yhdenmukaisiksi delegoituja säädöksiä koskevan 291 artiklan kanssa, jota voidaan nyt 
soveltaa myös aloilla, joilla Euroopan parlamentista on tullut lainsäädäntövallan käyttäjä 
Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä. "Luottamus on hyvä asia, mutta valvonta on 
parempi". Näin ollen silloin, kun 291 artiklaa ei sovelleta, olisi lähtökohtaisesti noudatettava 
tarkastelumenettelyä.

Tarkistus 17
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkastelumenettelyä voidaan soveltaa 
ainoastaan, kun hyväksytään

2. Tarkastelumenettelyä voidaan soveltaa, 
kun hyväksytään

Or. en
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Tarkistus 18
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yleisluonteisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen seuraus saman esittäjän tekemästä 2 artiklan 2 kohtaa 
koskevasta tarkistuksesta.

Tarkistus 19
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yleisluonteisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä,

a) yleisluonteisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla ei 
korvata tai muuteta säädöksen muita kuin 
keskeisiä osia Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 20
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) muita täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
jotka liittyvät

Poistetaan.
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i) yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja 
kalastuspolitiikkaan,
ii) ympäristöön, turvallisuuteen tai 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden 
suojeluun,
iii) yhteiseen kauppapolitiikkaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen seuraus saman esittäjän tekemästä 2 artiklan 2 kohtaa 
koskevasta tarkistuksesta.

Tarkistus 21
Jo Leinen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) ympäristöön, turvallisuuteen tai 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden 
suojeluun,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 22
Satu Hassi

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.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen seuraus saman esittäjän tekemästä 2 artiklan 2 kohtaa 
koskevasta tarkistuksesta.

Tarkistus 23
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ehdotus toimenpiteiksi ei ole 
komitean lausunnon mukainen, komissio ei 
hyväksy kyseisiä toimenpiteitä.
Puheenjohtaja voi esittää komitealle 
ehdotuksen toimenpiteiksi jatkokäsittelyä 
varten tai esittää komitealle muutetun 
version ehdotetuista toimenpiteistä.

3. Jos ehdotus toimenpiteiksi ei ole 
komitean lausunnon mukainen, tai mikäli 
komitea ei anna lainkaan lausuntoa, 
komissio ei hyväksy kyseisiä toimenpiteitä 
ja toimittaa viipymättä neuvostolle 
toteutettavia toimenpiteitä koskevan 
ehdotuksen tai muutetun version 
ehdotuksesta toimenpiteiksi jatkokäsittelyä 
varten sekä ilmoittaa asiasta Euroopan 
parlamentille.

Or. fr

Tarkistus 24
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos lausuntoa ei anneta, komissio voi 
hyväksyä ehdotuksen toimenpiteiksi. Jos 
komissio ei hyväksy ehdotusta 
toimenpiteiksi, puheenjohtaja voi esittää 
komitealle muutetun version ehdotetuista 
toimenpiteistä.

4. Jos lausuntoa ei anneta, komissio ei
hyväksy ehdotusta toimenpiteiksi, mikäli 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 238 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu enemmistö vastustaa 
ehdotusta. Puheenjohtaja voi esittää 
komitealle muutetun version ehdotetuista 
toimenpiteistä.

Or. en
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Perustelu

Komission ehdotuksen täytäntöönpanotoimenpiteiksi pitäisi saada ainakin jäsenvaltioiden 
yksinkertaisen enemmistön tuen taakseen.

Tarkistus 25
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos lausuntoa ei anneta, komissio voi 
hyväksyä ehdotuksen toimenpiteiksi. Jos 
komissio ei hyväksy ehdotusta 
toimenpiteiksi, puheenjohtaja voi esittää 
komitealle muutetun version ehdotetuista 
toimenpiteistä.

4. Jos neuvosto ei anna lausuntoa 
kohtuullisen ajan kuluessa, komissio voi 
hyväksyä ehdotuksen toimenpiteiksi. Jos 
komissio ei hyväksy ehdotusta 
toimenpiteiksi, puheenjohtaja voi esittää 
komitealle muutetun version ehdotetuista 
toimenpiteistä.

Or. fr

Tarkistus 26
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – -1 alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Euroopan parlamentti tai neuvosto voivat 
sovellettaessa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 
artiklan mukaisesti hyväksyttyä 
perussäädöstä ilmoittaa vastustavansa 
ehdotusta toimenpiteiksi, riippumatta 
siitä, mikä on komitean kanta, jos 
kyseinen ehdotus on vastoin lainsäätäjän 
perussäädöksessä ilmaisemaa tahtoa.
Tässä tapauksessa ehdotettuja 
toimenpiteitä ei hyväksytä. Komissio voi 
antaa komitealle muutetun ehdotuksen 
toimenpiteiksi, jossa on otettu huomioon 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
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vastustuksen syyt.
Komissio ilmoittaa tällöin parlamentille ja 
neuvostolle, mihin toimiin se aikoo 
ryhtyä.

Or. fr

Tarkistus 27
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa
säädetään, komissio voi hyväksyä 
ehdotuksen toimenpiteiksi, vaikka 
toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon 
mukaiset, jos siinä tapauksessa, että 
toimenpiteitä ei hyväksyttäisi kiireellisesti, 
markkinoilla aiheutuisi merkittäviä 
häiriöitä tai ihmisten turvallisuus tai 
unionin taloudelliset edut vaarantuisivat.

5. Poiketen siitä, mitä 3 ja 4 kohdassa
säädetään, komissio voi hyväksyä 
ehdotuksen toimenpiteiksi, vaikka 
toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon 
mukaiset, tai mikäli lausuntoa ei anneta ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 238 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu enemmistö vastustaa 
toimenpiteitä, jos siinä tapauksessa, että 
toimenpiteitä ei hyväksyttäisi kiireellisesti, 
ihmisten turvallisuus tai unionin 
taloudelliset edut vaarantuisivat.

Or. en

(Tarkistus liittyy saman esittäjän 4 kohtaan esittämään tarkistukseen)

Perustelu

Tarkistuksella laajennetaan komission oikeutta sivuuttaa vastustus myös tapauksissa, joissa 
lausuntoa ei anneta ja jäsenvaltioiden yksinkertainen enemmistö vastustaa toimenpiteitä. On 
vaikea nähdä, miksi markkinoiden merkittävää häiriötä voitaisiin pitää kriteerinä sille, että 
komissio voi sivuuttaa jäsenvaltioiden enemmistön kannan.

Tarkistus 28
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

Tällöin komissio ilmoittaa välittömästi 
komitealle toimenpiteiden hyväksymistä 
koskevat perustelunsa ja voi esittää 
toimenpiteet komitealle toista käsittelyä 
varten. Jos hyväksytyt toimenpiteet eivät 
ole komitean toisen lausunnon mukaiset tai 
jos toimenpiteitä ei ole esitetty toista 
käsittelyä varten kuukauden kuluessa 
niiden hyväksymisestä, komissio kumoaa 
toimenpiteet viipymättä. Jos toimenpiteet 
ovat komitean toisen lausunnon mukaiset 
tai jos lausuntoa ei anneta, toimenpiteet 
pysyvät voimassa.

Tällöin komissio ilmoittaa välittömästi 
komitealle toimenpiteiden hyväksymistä 
koskevat perustelunsa ja voi esittää 
toimenpiteet komitealle toista käsittelyä 
varten. Jos hyväksytyt toimenpiteet eivät 
ole komitean toisen lausunnon mukaiset, 
tai mikäli lausuntoa ei anneta, mutta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 238 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu enemmistö vastustaa 
toimenpiteitä, tai jos toimenpiteitä ei ole 
esitetty toista käsittelyä varten kuukauden 
kuluessa niiden hyväksymisestä, komissio 
kumoaa toimenpiteet viipymättä. Jos 
toimenpiteet ovat komitean toisen 
lausunnon mukaiset tai jos lausuntoa ei 
anneta eikä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 238 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettu enemmistö 
vastusta niitä, toimenpiteet pysyvät 
voimassa.

Or. en

Perustelu

Mikäli toisella kierroksella jäsenvaltioiden yksinkertainen enemmistö vastustaa edelleen 
toimenpiteitä, ei komissiolle pitäisi antaa valtuuksia hyväksyä niitä.

Tarkistus 29
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tällöin komissio ilmoittaa välittömästi 
komitealle toimenpiteiden hyväksymistä 
koskevat perustelunsa ja voi esittää 
toimenpiteet komitealle toista käsittelyä 
varten. Jos hyväksytyt toimenpiteet eivät 
ole komitean toisen lausunnon mukaiset tai 

Tällöin komissio ilmoittaa välittömästi 
komitealle, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimenpiteiden hyväksymistä 
koskevat perustelunsa ja voi esittää 
toimenpiteet komitealle toista käsittelyä 
varten. Jos hyväksytyt toimenpiteet eivät 
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jos toimenpiteitä ei ole esitetty toista 
käsittelyä varten kuukauden kuluessa 
niiden hyväksymisestä, komissio kumoaa 
toimenpiteet viipymättä. Jos toimenpiteet 
ovat komitean toisen lausunnon mukaiset 
tai jos lausuntoa ei anneta, toimenpiteet 
pysyvät voimassa.

ole komitean toisen lausunnon mukaiset tai 
jos toimenpiteitä ei ole esitetty toista 
käsittelyä varten kuukauden kuluessa 
niiden hyväksymisestä, komissio kumoaa 
toimenpiteet viipymättä. Jos toimenpiteet 
ovat komitean toisen lausunnon mukaiset 
tai jos lausuntoa ei anneta, toimenpiteet 
pysyvät voimassa.

Or. fr

Tarkistus 30
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) äänestystulokset, d) äänestystulokset, myös kunkin 
jäsenvaltion kanta,

Or. en

Perustelu

On tärkeää tietää äänestyksen lopputuloksen ohella myös se, miten kukin jäsenvaltio äänesti.

Tarkistus 31
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentilla ja neuvostolla
on oikeus saada 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot käyttöönsä.

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston on 
saatava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 
käyttöönsä heti kun kyseiset tiedot ovat 
saatavilla.

Or. en
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Perustelu

Asiaan liittyvät tiedot olisi toimitettava parlamentille ja neuvostolle heti kun ne tulevat 
saataville, jotta ne voivat käyttää niille kuuluvaa "tarkasteluoikeuttaan".

Tarkistus 32
Jo Leinen

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 oikeus saada 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa käyttöönsä.

Or. en

Tarkistus 33
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan parlamentin edustajia voi 
osallistua komiteoiden kokouksiin 
tarkkailijoina.

Or. en

Perustelu

Myös parlamentin olisi voitava olla läsnä komiteoiden kokouksissa.

Tarkistus 34
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Kumotaan päätös 1999/468/EY. Päätös N:o 1999/468/EY kumotaan [...*].
* lisää 10 a artiklassa tarkoitetun voimassa olevien 
säädösten muuttamisen voimaantulopäivä

Or. en

Perustelu

Nykyinen komitologiapäätös pitäisi kumota vasta sitten, kun voimassa olevat säädökset on 
saatu muutettua.

Tarkistus 35
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Voimassa olevien perussäädösten 
muuttaminen

Poistetaan.

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 
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komiteoihin.

Or. en

Perustelu

Automaattinen mukauttaminen saattaisi takautuvasti voimaan ennen Lissabonin sopimuksen 
voimaantuloa vallinneen tilanteen, mitä ei voida hyväksyä, kun otetaan huomioon 
parlamentin kyseisen sopimuksen myötä lisääntyneet valtuudet. Kaikilla politiikan aloilla, 
joilla ei noudatettu yhteispäätösmenettelyä ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa, 
sovellettaisiin ainoastaan täytäntöönpanosäädöksiä, sillä valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn soveltamisen edellytyksenä oli, että asianomainen lainsäädäntö 
hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyä noudattaen. Tätä ei voida hyväksyä.

Tarkistus 36
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio tarkastelee unionin 
voimassa olevaa lainsäädäntöä ja antaa 
viimeistään marraskuussa 2011 
lainsäädäntöehdotuksen, jossa 
määritetään, mitkä toimenpiteet kuuluvat 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklaan sisältyvien, 
delegoituja säädöksiä koskevien 
säännösten soveltamisalan piiriin tai 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 291 artiklaan sisältyvien, 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevien 
säännösten piiriin.

Or. fr

Tarkistus 37
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Voimassa olevien säädösten muuttaminen
Komissio tarkastelee yhden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
unionin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja 
esittää tarvittavat lainsäädäntöehdotukset 
sen muuttamiseksi Lissabonin 
sopimuksen määräysten mukaiseksi ja 
erityisesti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklan 
säännöksiin.

Or. en

Perustelu

Mukauttaminen voidaan toteuttaa ainoastaan tapauskohtaisesti. Komissiolle olisi annettava 
yksiselitteinen määräaika tarpeellisten ehdotusten antamiseksi.

Tarkistus 38
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 10 artiklaa sovelletaan 
1 päivästä joulukuuta 2010.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus johtuu 10 artiklan poistamisesta.


