
PR\900546FI.doc PE487.987v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Kansainvälisen kaupan valiokunta

2011/0445(COD)

7.5.2012

***I
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korkealaatuista 
naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin 
sekaviljaa ja leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien yhteisön 
tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnosta annetun asetuksen (EY) N:o 774/94 
muuttamisesta
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Vital Moreira



PE487.987v01-00 2/10 PR\900546FI.doc

FI

PR_COD_1amCom

Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.



PR\900546FI.doc 3/10 PE487.987v01-00

FI

SISÄLTÖ

Sivu

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI.5

PERUSTELUT.....................................................................................................................10



PE487.987v01-00 4/10 PR\900546FI.doc

FI



PR\900546FI.doc 5/10 PE487.987v01-00

FI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korkealaatuista 
naudanlihaa, sianlihaa, siipikarjanlihaa, vehnää sekä vehnän ja rukiin sekaviljaa ja 
leseitä, lesejauhoja ja muita jätetuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden 
avaamisesta ja hallinnosta annetun asetuksen (EY) N:o 774/94 muuttamisesta
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0906),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0524/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Komissiolle olisi siirrettävä valta
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
eräiden, muiden kuin asetuksen (EY) N:o 
774/94 keskeisten osien täydentämiseksi 
tai muuttamiseksi kyseiseen asetukseen 
tarvittavien muutosten hyväksymisen 
osalta silloin, kun määriä tai muita 

(3) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
eräiden, muiden kuin asetuksen (EY) N:o 
774/94 keskeisten osien täydentämiseksi 
tai muuttamiseksi kyseiseen asetukseen 
tarvittavien muutosten hyväksymisen 
osalta silloin, kun määriä tai muita 
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kiintiöjärjestelmän edellytyksiä muutetaan 
erityisesti yhden tai useamman kolmannen 
maan kanssa tehdyn sopimuksen 
hyväksymisestä tehdyllä päätöksellä. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

kiintiöjärjestelmän edellytyksiä muutetaan 
erityisesti yhden tai useamman kolmannen 
maan kanssa tehdyn sopimuksen 
tekemisestä annetulla neuvoston
päätöksellä. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 
Komission olisi toimitettava kaikki 
kansallisten asiantuntijoiden tapaamisia 
koskevat tiedot ja asiakirjat 
valmistellessaan ja pannessaan 
täytäntöön delegoituja säädöksiä. 
Komission olisi taattava Euroopan 
parlamentin täysipainoinen 
osallistuminen ja hyödynnettävä muilla 
politiikanaloilla saatujen kokemusten 
perusteella syntyneitä parhaita 
käytäntöjä, jotta voidaan luoda parhaat 
mahdolliset olosuhteet Euroopan 
parlamentin suorittamalle delegoitujen 
säädösten valvonnalle."

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
[xxxx/yyyy]* [yhdenmukaistettu YMJ-
asetus] [323 artiklan 2 kohdassa]
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 7 a artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Lisätään artikla seuraavasti:
"7 a artikla
Komiteamenettely
1. Komissiota avustaa … 2012 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o [xxxx/yyyy] 
[yhdenmukaistettu YMJ-asetus]* [xx] 
artiklalla perustettu maatalouden yhteisen 
markkinajärjestelyn komitea. Tämä 
komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea**.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.
3. Kun komitean lausunto on tarkoitus 
hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, 
tämä menettely päätetään tuloksettomana, 
jos komitean puheenjohtaja lausunnon 
antamiselle asetetussa määräajassa niin 
päättää tai komitean jäsenten enemmistö 
sitä pyytää.
____________
* EUVL L …, …, s.
** EUVL L 55, 28.2.2011, s.13."

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 8 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi ... päivästä 
...kuuta ... [lisätään tämän 
muutosasetuksen voimaantulopäivä].

2. Siirretään 8 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
viideksi vuodeksi … päivästä …kuuta …*.
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta siirron jatkamista viimeistään 
kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.
__________
* Virallinen lehti: lisätään tämän 
asetuksen voimaantulopäivä.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 8 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

5. Edellä olevan 8 artiklan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta määräaikaa 
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jatketaan kahdella kuukaudella." jatketaan neljällä kuukaudella."

Or. en
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PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa tiettyjen liha- ja viljatuotteita 
koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnosta annettu neuvoston asetus (EY) 
N:o 774/94 SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklan määräysten kanssa.

Asetuksessa (EY) N:o 775/94 annetaan komissiolle valta hyväksyä tarvittavat 
täytäntöönpanotoimenpiteet ja muuttaa asetusta, jos määriä tai muita kiintiöjärjestelmän 
edellytyksiä muutetaan erityisesti kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten tekemisestä 
annetuilla päätöksillä.

Tämä toimivalta on mukautettava Lissabonin sopimuksen jälkeisiin delegoituihin säädöksiin 
ja täytäntöönpanosäädöksiin siirtämällä komissiolle valta, jota olisi käytettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Merkittävä osa kauppapolitiikan lainsäädännöstä on yhdenmukaistettu SEUT-sopimuksen 290 
ja 291 artiklan kanssa kahdella yleisasetuksella (Trade Omnibuses). Esittelijä ehdottaa 
tarkistuksia, jotka ilmentävät näihin kahteen säädökseen sisältyviä muutoksia.

Tarkistukset koskevat seuraavia: parlamentin osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon, toimivallan siirron rajoittaminen viiden vuoden kausiin, 
delegoidun säädöksen vastustamisen määräajan pidennys kahdesta kuukaudesta neljään 
kuukauteen ja muutoksia kirjallisen menettelyn soveltamiseen.

Esittelijä vaatii poistamaan viittaukset komiteamenettelyyn tulevasta yhdenmukaistetusta 
YMJ-asetuksesta ja sisällyttämään vastaavat säännökset suoraan tähän muutosasetukseen. 
Tämä ilmentää kaupan alan yleisasetuksissa vahvistettuja muutoksia kirjallisen menettelyn 
soveltamisessa. Lisäksi turvataan kansainvälisen kaupan valiokunnan oikeus valvoa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joita tarvitaan tämän asetuksen kiintiöjärjestelyjen hallinnoinnissa.


