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LYHYET PERUSTELUT

Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä komitologiasäännökset on korvattava 
SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä ja 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Voimassa olevan lainsäädännön mukauttaminen Lissabonin sopimuksen määräyksiin on 
erittäin tärkeää erityisesti niillä politiikan aloilla (esimerkiksi yhteisessä kauppapolitiikassa), 
joilla ei ole sovellettu yhteispäätösmenettelyä eikä harjoitettu parlamentaarista valvontaa 
valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn nojalla vuodesta 2006 eteenpäin.

Koska säädöksiä on paljon ja koska monessa tapauksessa on vaikeaa tehdä eroa delegoitujen 
säädösten ja täytäntöönpanosäädösten välillä, kansainvälisen kaupan valiokunta on varautunut 
vaikeisiin neuvotteluihin komission ja toisen lainsäädäntövallan käyttäjän kanssa ja katsoo, 
että neuvottelut on käytävä tapauskohtaisesti.

SEUT-sopimuksen mukaisesti yhteiseen kauppapolitiikkaan sovelletaan tavallista 
lainsäätämisjärjestystä, mikä tekee parlamentista neuvoston kanssa tasavertaisen 
lainsäädäntövallan käyttäjän. Parlamentin olisi pyrittävä siihen, että sitä kohdellaan 
tasavertaisena myös, kun on kyse delegoiduista säädöksistä ja täytäntöönpanosäädöksistä.
Vähintäänkin sen olisi saatava pitää nykyiset oikeutensa yhteispäätösmenettelyllä 
hyväksyttyihin perussäädöksiin liittyvien komitologiasäädösten suhteen (valvonta- ja 
veto-oikeus, tietojen saatavuus jne.). Lisäksi Euroopan parlamentin edustajien olisi voitava 
osallistua komission ja jäsenvaltioiden edustajien kokouksiin.

Todettakoon lopuksi, että sekä parlamentin että neuvoston olisi voitava vastustaa sellaisia 
täytäntöönpanotoimenpide-ehdotuksia, jotka olisivat vastoin lainsäädäntövallan käyttäjien 
tarkoitusta.

TARKISTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksiOtsikko

Komission teksti Tarkistus

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

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä 
ja periaatteista, jotka koskevat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 291 artiklan 
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mukaisesti

Perustelu

Ehdotettu asetus kattaa SEUT-sopimuksen 291 artiklassa tarkoitetun täytäntöönpanovallan 
kokonaan, ei vain jäsenvaltioiden harjoittaman komission valvonnan. Euroopan parlamentin 
olisi lainsäädäntövallan käyttäjänä oltava tasavertainen neuvoston kanssa.

Tarkistus 2

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, jotka koskevat
komission täytäntöönpanovallan käyttöä.

Perustelu

Ks. tarkistuksen 1 perustelu.

Tarkistus 3

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 tällaiset 
valvontamenettelyt ovat selkeitä, 
tehokkaita ja oikeassa suhteessa 
täytäntöönpanosäädösten luonteeseen ja 
että niissä on otettu huomioon 
perussopimuksen institutionaaliset 
vaatimukset, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston tasavertainen asema kaikkien 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisesti annettavien säädösten
yhteydessä sekä päätöksen 1999/468/EY 
täytäntöönpanosta saatu kokemus ja siitä 
syntynyt yleinen käytäntö.



AD\818584FI.doc 5/12 PE441.017v02-00

FI

Perustelu

SEUT-sopimuksen 291 artiklaan perustuva täsmennys.

Tarkistus 4

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.

Perustelu

Perussäädöksen lainsäädäntövallan käyttäjän olisi saatava päättää siitä, käytetäänkö 
neuvoa-antavaa menettelyä, joka antaa suuremmat valtuudet komissiolle, vai 
tarkastelumenettelyä, jossa jäsenvaltioilla on enemmän valtaa.

Tarkistus 5

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 

(9) Tarkastelumenettelyllä olisi 
mahdollistettava 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 



PE441.017v02-00 6/12 AD\818584FI.doc

FI

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.

komiteassa ilmaistut näkemykset.

Perustelu

Perussäädöksen lainsäädäntövallan käyttäjän olisi saatava päättää siitä, käytetäänkö 
neuvoa-antavaa menettelyä, joka antaa suuremmat valtuudet komissiolle, vai 
tarkastelumenettelyä, jossa jäsenvaltioilla on enemmän valtaa.

Tarkistus 6

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.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämä asetus ei vaikuta 
kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon 
liittyvään komission toimivaltaan, josta 
määrätään perussopimuksessa,

(15) Tämä asetus ei vaikuta 
kilpailusääntöjen täytäntöönpanoon 
liittyvään komission toimivaltaan, josta 
määrätään perussopimuksessa, eikä 
erityismenettelyihin, jotka on otettu 
käyttöön yhteisen kauppapolitiikan 
toteuttamiseksi ja jotka eivät nykyisin 
perustu päätökseen 1999/468/EY.
Neuvoston ja parlamentin olisi 
määriteltävä nämä yhteisen
kauppapolitiikan näkökohtia koskevat 
järjestelyt tapauskohtaisesti komission 
kulloisenkin lainsäädäntöehdotuksen 
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perusteella pyrkien samalla päättämään 
soveltuvista päätöksentekojärjestelyistä.

Perustelu

Yhteisen kauppapolitiikan toteuttamista varten käyttöön otetut menettelyt, joihin ei 
nykyisellään sovelleta päätöstä 1999/468/EY, olisi pidettävä ennallaan kunnes neuvosto ja 
Euroopan parlamentti ovat keskustelleet tapauskohtaisesti soveltuvista järjestelyistä osana 
tulevaa kauppa-alan koontisäädöstä, joka komission on määrä hyväksyä. Perussäädösten 
vastaava muuttaminen olisi jätettävä lainsäädäntövallan käyttäjille.

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’, 
edellytetään yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa ja sitä, että jäsenvaltiot 
valvovat komissiota tämän antaessa 
velvoittavia täytäntöönpanosäädöksiä.

Perustelu

Selvennys

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkastelumenettelyä voidaan soveltaa 
ainoastaan, kun hyväksytään

2. Tarkastelumenettelyä on sovellettava 
periaatteessa silloin, kun hyväksytään 
yleisluonteisia 
täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka 
edellyttävät yhdenmukaista 
täytäntöönpanoa.

a) yleisluonteisia 
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täytäntöönpanotoimenpiteitä,
b) muita täytäntöönpanotoimenpiteitä, 
jotka liittyvät
i) yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja 
kalastuspolitiikkaan,
ii) ympäristöön, turvallisuuteen tai 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveyden 
suojeluun,
iii) yhteiseen kauppapolitiikkaan.

Perustelu

Perussäädöksen lainsäädäntövallan käyttäjän olisi saatava päättää siitä, käytetäänkö 
neuvoa-antavaa menettelyä, joka antaa suuremmat valtuudet komissiolle, vai 
tarkastelumenettelyä, jossa jäsenvaltioilla on enemmän valtaa. Lisäksi on erittäin 
kyseenalaista, voidaanko tarkastelumenettelyä soveltaa sellaisilla politiikan aloilla, jotka 
kuuluvat unionin yksinomaiseen toimivaltaan.

Tarkistus 10

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.

Perustelu

Perussäädöksen lainsäädäntövallan käyttäjän olisi saatava päättää siitä, käytetäänkö 
neuvoa-antavaa menettelyä, joka antaa suuremmat valtuudet komissiolle, vai 
tarkastelumenettelyä, jossa jäsenvaltioilla on enemmän valtaa.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Täytäntöönpanotoimenpide-ehdotuksen 

vastustaminen
Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ilmaisee vastustavansa hyväksyttäväksi 
aiottua ehdotusta 
täytäntöönpanotoimenpiteiksi, joka on 
perussopimuksen 294 artiklan mukaisesti 
annetun perussäädöksen nojalla jätetty 
komitean käsiteltäväksi, ja perustelee 
vastustavaa kantaansa sillä, että 
toimenpiteet tekevät tyhjäksi lainsäätäjän 
perussäädöksessä ilmaiseman 
tarkoituksen, komissio tarkastelee 
toimenpide-ehdotusta uudelleen.
Vastalauseen perusteet huomioon ottaen 
ja käynnissä olevan menettelyn 
määräaikoja noudattaen komissio voi 
tehdä komitealle uuden ehdotuksen 
toimenpiteiksi tai antaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
perussopimuksen mukaisen ehdotuksen.
Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille, neuvostolle ja komitealle 
toimenpiteet, joita se aikoo toteuttaa, sekä 
menettelynsä perustelut.

Perustelu

On säilytettävä parlamentin nykyinen valvontaoikeus. Sen vuoksi päätöksen 99/468 8 artikla 
olisi sisällytettävä asetukseen.



PE441.017v02-00 10/12 AD\818584FI.doc

FI

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

e a) jäsenvaltioiden edustajien kannat ja 
perustelut,

Perustelu

Euroopan parlamentilla (jonka kaikki istunnot ja valiokuntakokoukset ovat julkisia) pitää olla 
oikeus saada käyttöönsä jäsenvaltioiden edustajien kannat.

Tarkistus 13

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, neuvostolla ja 
jäsenvaltioilla on yhtäläinen oikeus saada 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot käyttöönsä.
Tätä varten Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan samaan aikaan ja 
samoin edellytyksin kuin komiteoiden 
jäsenille kaikki 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot.

Perustelu

Tarkistuksella täsmennetään tiedottamista koskevia yksityiskohtaisia säännöksiä 
sisällyttämällä tekstiin Euroopan parlamentin ja komission tekemän, menettelyä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY, soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä koskevan sopimuksen (EUVL 2008 C 143, s. 1) vastaavat 
määräykset.
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio varmistaa, että Euroopan 
parlamentin edustajat voivat osallistua 
komitean kokouksiin tarkkailijoina. Jos 
komissio päättää evätä Euroopan 
parlamentin edustajien osallistumisen 
komitean kokouksiin tarkkailijoina, sen 
on ilmoitettava perustelunsa kirjallisina.

Perustelu

Euroopan parlamentilla (jonka kaikki istunnot ja valiokuntakokoukset ovat julkisia) pitää olla 
oikeus lähettää tarkkailijoita komiteoiden kokouksiin.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Tarkastelun määräaika

Komissio tarkastelee unionin voimassa 
olevaa lainsäädäntöä ja esittää tarvittavat 
lainsäädäntöehdotukset sen 
mukauttamiseksi Lissabonin sopimuksen 
määräyksiin, erityisesti Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 
291 artiklan säännöksiin ennen 31 päivää 
joulukuuta 2010.

Perustelu

Yhteisön säännöstön mukauttaminen delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä 
koskeviin säännöksiin on erittäin tärkeää asioissa, joihin ei ennen voimaantuloa sovellettu 
COD-menettelyä. Säännökset olisi arvioitava tapauskohtaisesti ja pikaisesti.
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