
AM\816576FI.doc PE441.311v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2010/0051(COD)

12.5.2010

TARKISTUKSET
16 - 24

Lausuntoluonnos
Louis Grech
(PE441.007v01-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä

Ehdotus asetukseksi
(KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))



PE441.311v01-00 2/9 AM\816576FI.doc

FI

AM_Com_LegOpinion



AM\816576FI.doc 3/9 PE441.311v01-00

FI

Tarkistus 16
Cristian Silviu Buşoi

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 pitäisi suoda 
mahdollisuus osallistua komiteoiden 
kokouksiin ilman oikeutta osallistua 
ehdotuksia täytäntöönpanotoimenpiteiksi 
koskeviin äänestyksiin, jos tämä katsotaan 
välttämättömäksi sen valvontaoikeuden 
käytön kannalta.

Or. en

Tarkistus 17
Louis Grech

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 
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lainsäädännössä viitataan mainitussa 
päätöksessä säädettyihin menettelyihin, 
lukuun ottamatta sen 5 a artiklassa 
säädettyä valvontaa, jota olisi sovellettava 
edelleen tilapäisesti.

_____________
* Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

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 18
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Komission olisi tarkasteltava EU:n 
voimassa olevaa lainsäädäntöä ja 
esitettävä viipymättä tarvittavat 
lainsäädäntöehdotukset sen 
mukauttamiseksi Lissabonin sopimuksen 
määräyksiin ja erityisesti Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 ja 291 artiklaan. 

Or. de

Perustelu

EU:n voimassa oleva lainsäädäntö olisi lähitulevaisuudessa mukautettava delegoituja 
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säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskeviin säännöksiin, ja kyseisiä säännöksiä olisi 
arvioitava tapauskohtaisesti. 

Tarkistus 19
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto aikoo vastustaa ehdotuksia 
toimenpiteiksi 6 a artiklan mukaisesti, 
niiden pitää tehdä se ottaen huomioon 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
kiireellisyyden ja estämättä komission 
5 kohdan ensimmäisen virkkeen 
soveltamiseksi toteuttamia toimia. Tätä 
tarkoitusta varten Euroopan parlamentti 
ja neuvosto esittävät vastalauseensa 
saman määräajan kuluessa, johon 
mennessä komitea antaa lausuntonsa.
Tällaisessa tapauksessa komissio muuttaa 
viipymättä täytäntöönpanotoimenpiteitään 
ottaen huomioon Euroopan parlamentin 
tai neuvoston vastalauseen ja hyväksyy 
ne. Komissio tiedottaa muutoksista 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 
Jos vastalauseita esitetään edelleen, 
komissio kumoaa toimenpiteet ja esittää 
komitealle uudet heti, kun tilanne ei enää 
ole 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla 
kiireellinen.

Or. en

Perustelu

6 a artiklan säännökset voisivat muodostua esteeksi komission kyvylle toteuttaa kiireellisiä 
toimenpiteitä, minkä vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston pitäisi käyttää niitä 
järkevästi ja ottaa huomioon asian kiireellisyys ja noudattaa samaa määräaikaa kuin 
komitea. Aikarajan asettaminen 6 a artiklan käytölle on välttämätöntä, koska muussa 
tapauksessa 3 kohdasta poikkeamisella ei olisi vaikutusta.
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Tarkistus 20
Cristian Silviu Buşoi

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 korkeintaan kolme 
edustajaa, jotka osallistuvat kokouksiin. 
Euroopan parlamentin edustajat eivät 
osallistu millään tavalla komitean 
antamaa lausuntoa koskevaan 
päätöksentekoon. He raportoivat 
menettelyn tuloksista asiasta vastaavalle 
valiokunnalle mahdollisimman pikaisesti.

Or. en

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 21
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

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.

_____________
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* Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

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 22
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan päätös 1999/468/EY. Kumotaan päätös 1999/468/EY 1 päivästä 
joulukuuta 2010.

Or. de

Perustelu

12 artiklan toisen virkkeen vuoksi laissa olisi muuten ajallinen porsaanreikä. 
Perussäädöksissä olevat viittaukset komitologiapäätökseen 1999/468/EY olisivat turhia 
tämän asetuksen voimaantulon ja 10 artiklan mukaisen automaattisen mukautuksen 
alkamisen välisellä ajanjaksolla.

Tarkistus 23
Louis Grech

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

9 a artikla
Voimassa olevien säädösten muuttaminen
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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 
asianmukainen lainsäädäntöehdotus.
_____________
* Kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Or. en

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 24
Louis Grech

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,
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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 ja 8 artiklaan,
sovelletaan tämän asetuksen 8 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.

Or. en

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.


