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LYHYET PERUSTELUT

Mahdollisuus antaa täytäntöönpanosäädöksiä vahvistetaan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 291 artiklassa, jossa säädetään, että jos unionin oikeudellisesti 
velvoittavat säädökset edellyttävät yhdenmukaista täytäntöönpanoa, lainsäätäjä voi siirtää 
täytäntöönpanovallan komissiolle.

Lissabonin sopimuksessa parlamentti ja neuvosto asetetaan tasaveroiseen asemaan silloin, kun 
tavanomaista lainsäätämisjärjestystä sovelletaan muun muassa täytäntöönpanovallan 
siirtämistä komissiolle koskevissa asioissa. Näin ollen on erityisen tärkeää säilyttää nykyinen 
valvontaoikeus, joka taataan parlamentille neuvoston päätöksen 1999/468/EY 8 artiklassa, 
sekä varmistaa, että molemmilla lainsäätäjillä on mahdollisuus vastustaa ehdotuksia 
toimenpiteiksi. Parlamentille olisi lisäksi suotava mahdollisuus osallistua komiteoiden 
kokouksiin. Tietyt parannukset parlamentille ja neuvostolle toimitettaviin tietoihin 
(esimerkiksi esityslistat hyvissä ajoin, kokousten pöytäkirjat, yksityiskohtaiset 
äänestysluettelot) liittyvissä asioissa olisi niin ikään syytä varmistaa.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

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 
etukäteen yleiset säännöt ja periaatteet, 
joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat 
komission täytäntöönpanovallan käyttöä.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan yhdenmukaistaa teksti SEUT-sopimuksen 291 artiklan sanamuodon 
kanssa.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Tarkistus

(4 a) Aina, kun sovelletaan tavanomaista 
lainsäätämisjärjestystä, ja varsinkin 
täytäntöönpanovallan siirtämistä 
komissiolle koskevissa asioissa, on 
tärkeää varmistaa, että Euroopan 
parlamentti asetetaan tasaveroiseen 
asemaan neuvoston kanssa.

Perustelu

Lissabonin sopimuksen mukaisesti on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että parlamentti on 
tasaveroisessa asemassa neuvoston kanssa täytäntöönpanovallan siirtämistä koskevissa 
asioissa sellaisissa tapauksissa, joissa perussäädös on hyväksytty tavanomaista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Tarkistus 3

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 täysimääräisesti ja
säännöllisesti komiteoiden työstä. 
Euroopan parlamentille olisi suotava 
mahdollisuus osallistua komiteoiden 
kokouksiin ilman, että se osallistuisi 
ehdotuksia täytäntöönpanotoimenpiteiksi 
koskeviin äänestyksiin, jos tämä katsotaan 
välttämättömäksi sen valvontaoikeuden 
käytön kannalta.

Tarkistus 4
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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 
voimassa olevia perussäädöksiä varten, 
joissa siihen viitataan.

(14) Päätös 1999/468/EY olisi kumottava. 
Voimassa olevissa perussäädöksissä 
olevat viittaukset kyseisessä päätöksessä 
säädettyihin menettelyihin olisi 
mukautettava mahdollisimman pikaisesti 
ja viimeistään...* säädösvaltaa ja 
täytäntöönpanovaltaa koskeviin uusiin 
sääntöihin, joista määrätään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 ja 291 artiklassa. Jotta voitaisiin 
siirtyä päätöksessä 1999/468/EY säädetystä 
menettelytavasta tämän asetuksen 
soveltamiseen, tässä asetuksessa 
säädettyjä menettelyjä olisi jo ennen 
mukautusten tekemistä sovellettava 
tilapäisesti silloin, kun voimassa olevassa 
lainsäädännössä viitataan mainitussa 
päätöksessä säädettyihin menettelyihin, 
lukuun ottamatta sen 5 a artiklassa 
säädettyä valvontaa, jota olisi sovellettava 
edelleen tilapäisesti.
_____________

* Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

9 ja 10 artiklassa säädetty automaattinen mukautusmekanismi näyttää perustuvan 
virheelliseen olettamukseen siitä, että kaikki muu tällä hetkellä komitologiamenettelyjen 
alainen täytäntöönpanovalta kuin valvonnan käsittävä sääntelymenettely on Lissabonin 
sopimuksen johdosta katsottava vallaksi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä SEUT-
sopimuksen 291 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä. Tässä näkemyksessä jätetään 
huomioimatta se, että voi olla sellaista täytäntöönpanovaltaa, joka kuuluu delegoitujen 
säädösten kategoriaan (SEUT-sopimuksen 290 artikla), vaikka se ei kuulu valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn piiriin. Nykyistä lainsäädäntöä on näin ollen mukautettava 
tapauskohtaisesti.

Tarkistus 5



PE441.007v02-00 6/14 AD\818982FI.doc

FI

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, että jos unionin 
oikeudellisesti velvoittavat säädökset 
edellyttävät yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa, jäsenvaltiot valvovat 
komissiota tämän antaessa tällaisia
velvoittavia täytäntöönpanosäädöksiä.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan yhdenmukaistaa teksti SEUT-sopimuksen 291 artiklan sanamuodon 
kanssa. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos ehdotus toimenpiteiksi on komitean 
lausunnon mukainen, komissio hyväksyy 
kyseiset toimenpiteet, jollei niiden 
hyväksymättä jättäminen ole perusteltua 
poikkeuksellisten olosuhteiden tai esiin 
tulleiden uusien seikkojen vuoksi. Tällöin 
puheenjohtaja voi esittää komitealle uuden 
ehdotuksen toteutettaviksi toimenpiteiksi.

2. Jos ehdotus toimenpiteiksi on komitean 
lausunnon mukainen, komissio hyväksyy 
kyseiset toimenpiteet, jollei niiden 
hyväksymättä jättäminen ole perusteltua 
poikkeuksellisten olosuhteiden tai esiin 
tulleiden uusien seikkojen vuoksi, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 6 a artiklan 
soveltamista. Tällöin puheenjohtaja voi 
esittää komitealle uuden ehdotuksen 
toteutettaviksi toimenpiteiksi.

Perustelu

Tarkistuksella huomioidaan uuden 6 a artiklan sisällyttäminen tekstiin.

Tarkistus 7
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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 voi 
hyväksyä ehdotuksen toimenpiteiksi, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 a 
artiklan soveltamista. Jos komissio ei 
hyväksy ehdotusta toimenpiteiksi, 
puheenjohtaja voi esittää komitealle 
muutetun version ehdotetuista 
toimenpiteistä.

Perustelu

Tarkistuksella huomioidaan uuden 6 a artiklan sisällyttäminen tekstiin.

Tarkistus 8

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 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, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 a 
artiklan soveltamista.

Perustelu

Tarkistuksella huomioidaan uuden 6 a artiklan sisällyttäminen tekstiin.

Tarkistus 9
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tarkastelumenettelyä sovellettaessa 
toimenpiteet eivät ole 5 artiklan 3 kohdassa 
säädetyllä tavalla komitean lausunnon 
mukaiset, komissio kumoaa toimenpiteet, 
jotka on hyväksytty 2 kohdan mukaisesti.

4. Jos tarkastelumenettelyä sovellettaessa 
toimenpiteet eivät ole 5 artiklan 3 kohdassa 
säädetyllä tavalla komitean lausunnon 
mukaiset, komissio kumoaa toimenpiteet, 
jotka on hyväksytty tämän artiklan 2 
kohdan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistuksella halutaan parantaa tekstin laatua ja välttää sekaannuksia.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

komission täytäntöönpanovallan käyttöön 
kohdistama valvonta

Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
katsoo, että hyväksyttäväksi aiotut 
ehdotukset toimenpiteiksi, jotka on 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 294 artiklan mukaisesti 
annetun perussäädöksen nojalla jätetty 
komitean käsiteltäväksi, eivät olisi 
perussäädöksen mukaisia, se ilmaisee 
vastustavansa asiaa, ja komissio 
tarkastelee ehdotuksia toimenpiteiksi 
uudelleen. Vastalauseen perusteet 
huomioon ottaen ja käynnissä olevaan 
menettelyyn sovellettavia määräaikoja 
noudattaen komissio voi joko tehdä 
komitealle uuden ehdotuksen 
toimenpiteiksi tai antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle Euroopan 
unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen 
perustuvan ehdotuksen.
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Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komitealle 
toimenpiteet, joita se aikoo toteuttaa 
kyseisessä asiassa, sekä menettelynsä 
perustelut.

Perustelu

Parlamentin pitäisi säilyttää nykyinen valvontaoikeus, joka sille taataan 
komitologiapäätöksen (päätös 1999/468/EY) 8 artiklassa.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) komiteoiden kokousten esityslistat, a) komiteoiden kokousten esityslistat, jotka 
on asetettava saataville hyvissä ajoin 
ennen kokouksia,

Perustelu

On tarpeen varmistaa, että esityslistat ovat hyvissä ajoin saatavilla, jotta parlamentti saa 
mahdollisimman aikaisin tiedon kokouksessa käsiteltävistä ehdotuksista toimenpiteiksi ja voi 
siten valmistella tulevaa toimintaansa.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteenvedon kokouspöytäkirjoista sekä 
luettelot viranomaisista ja organisaatioista, 
joihin jäsenvaltioiden edustajikseen 
nimeämät henkilöt kuuluvat,

b) yhteenvedon kokouspöytäkirjoista sekä 
luettelot viranomaisista ja organisaatioista, 
joihin jäsenvaltioiden edustajikseen 
nimeämät henkilöt kuuluvat, sekä kaikki
saatavilla olevat pöytäkirjat,

Perustelu

Kokouspöytäkirjojen yhteenvetojen lisäksi pitäisi olla mahdollista tutustua myös 
pöytäkirjoihin (mahdollisuus pyytää saada pöytäkirjat käyttöönsä vahvistetaan Euroopan 
parlamentin ja komission toimielinten välisessä sopimuksessa) (2008/C 143/01).
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) äänestystulokset, d) yksityiskohtaiset äänestystulokset 
yksittäisten jäsenvaltioiden 
äänestysselitykset mukaan lukien,

Perustelu

On tärkeää tietää syyt, joiden vuoksi on äänestetty vastaan tai tyhjää, koska ne voivat antaa 
tehokkaasti viitteitä mahdollisista ehdotukseen toimenpiteiksi liittyvistä ongelmista.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan parlamentilla on oikeus 
osallistua komiteoiden kokouksiin.
Euroopan parlamentti nimittää tätä 
tarkoitusta varten edustajia, jotka 
osallistuvat kokouksiin ja raportoivat 
menettelyn tuloksista kyseiselle 
valiokunnalle mahdollisimman pikaisesti. 
Euroopan parlamentin edustajat eivät 
osallistu ehdotuksia 
täytäntöönpanotoimenpiteiksi koskeviin 
äänestyksiin.

Perustelu

Parlamentin on tärkeää saada tietää komiteoiden antamien lausuntojen taustalla olevat syyt. 
Tätä tarkoitusta varten on parempi, että parlamentti saa tietoa suoraan omien edustajiensa 
välityksellä. Viimeksi mainitut ovat vain edustajia eivätkä komiteoiden jäseniä, minkä vuoksi 
he eivät osallistu mahdollisiin äänestyksiin.

Tarkistus 15
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Ehdotus asetukseksi
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan päätös 1999/468/EY. Kumotaan päätös 1999/468/EY...* alkaen.

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

_____________

* Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

9 ja 10 artiklassa säädetty automaattinen mukautusmekanismi näyttää perustuvan 
virheelliseen olettamukseen siitä, että kaikki muu tällä hetkellä komitologiamenettelyjen 
alainen täytäntöönpanovalta kuin valvonnan käsittävä sääntelymenettely on Lissabonin 
sopimuksen johdosta katsottava vallaksi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä SEUT-
sopimuksen 291 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä. Tässä näkemyksessä jätetään 
huomioimatta se, että voi olla sellaista täytäntöönpanovaltaa, joka kuuluu delegoitujen 
säädösten kategoriaan (SEUT-sopimuksen 290 artikla), vaikka se ei kuulu valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn piiriin. Nykyistä lainsäädäntöä on näin ollen mukautettava 
tapauskohtaisesti.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Voimassa olevien säädösten muuttaminen
9 a. Komissio tarkastelee...* mennessä 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
hyväksyttyjä perussäädöksiä niiden 
mukauttamiseksi säädösvaltaa ja 
täytäntöönpanovaltaa koskeviin uusiin 
sääntöihin, joista määrätään Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 ja 291 artiklassa. Komissio laatii 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
säännöllisesti kertomuksia tämän 
tarkastelun edistymisestä. Kyseisiin 
kertomuksiin sisällytetään tarvittaessa 
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lainsäädäntöehdotus.
_____________
* Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Perustelu

9 ja 10 artiklassa säädetty automaattinen mukautusmekanismi näyttää perustuvan 
virheelliseen olettamukseen siitä, että kaikki muu tällä hetkellä komitologiamenettelyjen 
alainen täytäntöönpanovalta kuin valvonnan käsittävä sääntelymenettely on Lissabonin 
sopimuksen johdosta katsottava vallaksi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä SEUT-
sopimuksen 291 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä. Tässä näkemyksessä jätetään 
huomioimatta se, että voi olla sellaista täytäntöönpanovaltaa, joka kuuluu delegoitujen 
säädösten kategoriaan (SEUT-sopimuksen 290 artikla), vaikka se ei kuulu valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn piiriin. Nykyistä lainsäädäntöä on näin ollen mukautettava 
tapauskohtaisesti.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
10 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Voimassa olevien perussäädösten 
muuttaminen

Siirtymätoimenpiteet

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

1. Siihen asti, kun ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa hyväksytyt perussäädökset 
on mukautettu 9 a artiklan mukaisesti,
säädetään komission täytäntöönpanovallan 
käytöstä päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti,

a) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 3 
artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 4 artiklaan,

a) kun perussäädöksessä viitataan
päätöksen 1999/468/EY 3 artiklaan, 
sovelletaan tämän asetuksen 4 artiklassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä,

b) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 4 ja 
5 artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 5 artiklaan.

b) kun perussäädöksessä viitataan
päätöksen 1999/468/EY 4 ja 5 artiklaan, 
sovelletaan tämän asetuksen 5 artiklassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä,

c) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 6 
artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 6 artiklaan,

c) kun perussäädöksessä viitataan
päätöksen 1999/468/EY 6 artiklaan, 
sovelletaan tämän asetuksen 6 artiklaa,

d) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 7 ja 
8 artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 8 artiklaan.

d) kun perussäädöksessä viitataan
päätöksen 1999/468/EY 7 artiklaan, 
sovelletaan tämän asetuksen 8 artiklaa,
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d a) kun perussäädöksessä viitataan 
päätöksen 1999/468/EY 8 artiklaan, 
sovelletaan tämän asetuksen 6 a artiklaa.

2. Tämän asetuksen 3 ja 7 artiklaa 
sovelletaan kaikkiin jo olemassa oleviin 
komiteoihin.

2. Tämän asetuksen 3 ja 7 artiklaa 
sovelletaan kaikkiin jo olemassa oleviin 
komiteoihin sovellettaessa 1 kohtaa.

Perustelu

9 ja 10 artiklassa säädetty automaattinen mukautusmekanismi näyttää perustuvan 
virheelliseen olettamukseen siitä, että kaikki muu tällä hetkellä komitologiamenettelyjen 
alainen täytäntöönpanovalta kuin valvonnan käsittävä sääntelymenettely on Lissabonin 
sopimuksen johdosta katsottava vallaksi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä SEUT-
sopimuksen 291 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä. Tässä näkemyksessä jätetään 
huomioimatta se, että voi olla sellaista täytäntöönpanovaltaa, joka kuuluu delegoitujen 
säädösten kategoriaan (SEUT-sopimuksen 290 artikla), vaikka se ei kuulu valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn piiriin. Nykyistä lainsäädäntöä on näin ollen mukautettava 
tapauskohtaisesti.
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