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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.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EY) N:o 
2008/97, (EY) N:o 779/98 ja (EY) N:o 1506/98 muuttamisesta komissiolle Turkista 
peräisin olevan oliiviöljyn ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tuonnin alalla 
siirretyn säädösvallan ja täytäntöönpanovallan osalta
(COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0918),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C7-0005/2012),

– 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 – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

5. Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
eräiden, muiden kuin asetuksen (EY) N:o 
2008/97 keskeisten osien täydentämiseksi 
tai muuttamiseksi kyseiseen asetukseen 
tarvittavien muutosten hyväksymisen 
osalta silloin kun assosiointisopimuksessa 

5. Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
eräiden, muiden kuin asetuksen (EY) N:o 
2008/97 keskeisten osien täydentämiseksi 
tai muuttamiseksi kyseiseen asetukseen 
tarvittavien muutosten hyväksymisen 
osalta silloin kun assosiointisopimuksessa 
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määrättyjä erityisjärjestelyjä muutetaan 
erityisesti määrien osalta, tai kun tehdään 
uusi sopimus. 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.

määrättyjä erityisjärjestelyjä muutetaan 
erityisesti määrien osalta, tai kun tehdään 
uusi sopimus. 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 delegoituja säädöksiä 
laatiessaan ja täytäntöön pannessaan 
toimitettava kaikki kansallisten 
asiantuntijoiden tapaamisia koskevat 
tiedot ja asiakirjat. Tähän liittyen 
komission olisi taattava Euroopan 
parlamentin täysi osallistuminen niin, että 
hyödynnetään muiden politiikanalojen 
aiempien kokemusten perusteella saatuja 
parhaita käytäntöjä, jotta voidaan luoda 
parhaat mahdolliset edellytykset 
Euroopan parlamentin suorittamalle 
tulevalle delegoitujen säädösten 
valvonnalle.

Or. en

Perustelu

Trade Omnibus I ja II -mietintöjen mukaisesti esittelijä ehdottaa, että korostetaan Euroopan 
parlamentin mahdollisuutta asianmukaista osallistumista delegoitujen säädösten valmisteluun 
ja täytäntöönpanoon. Se helpottaa delegoitujen säädösten valvontaa ja takaa delegoidun 
toimivallan tehokkaan käytön, kun vältetään Euroopan parlamentin vastustus.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2008/97
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään johdanto-osan kappale 
seuraavasti:
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"Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 
varmistaa yhdenmukaiset edellytykset 
tämän asetuksen täytäntöönpanossa 
tarvittavien tiettyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa varten. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011* mukaisesti.
____________________
* EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13."

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei käsitelty tarkistettujen asetusten johdanto-osan kappaleita. 
Esittelijä katsoo, että se on tarpeen, jotta perussäädösten johdanto-osan kappaleita voitaisiin 
muuttaa niin, että voidaan selvittää delegoitujen säädösten käyttöä.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 2008/97
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Korvataan johdanto-osan 6 kappale 
seuraavasti:
"Eräiden, muiden kuin tämän asetuksen 
keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat asetukseen 
tarvittavien muutosten hyväksymistä 
silloin, kun assosiointisopimuksessa 
määrättyjä erityisjärjestelyjä muutetaan 
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erityisesti määrien osalta tai kun tehdään 
uusi sopimus. 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 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
täytäntöön pannessaan toimitettava kaikki 
kansallisten asiantuntijoiden tapaamisia 
koskevat tiedot ja asiakirjat. Tähän 
liittyen komission olisi taattava Euroopan 
parlamentin täysi osallistuminen niin, että 
hyödynnetään muiden politiikanalojen 
aiempien kokemusten perusteella saatuja 
parhaita käytäntöjä, jotta voidaan luoda 
parhaat mahdolliset ehdot Euroopan 
parlamentin suorittamalle tulevalle 
delegoitujen säädösten valvonnalle."

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei käsitelty tarkistettujen asetusten johdanto-osan kappaleita. 
Esittelijä katsoo, että se on tarpeen, jotta perussäädösten johdanto-osan kappaleita voitaisiin 
muuttaa niin, että selvitettäisiin delegoitujen säädösten käyttöä ja määriteltäisiin tarkoin 
delegoinnin tavoite, sisältö ja laajuus.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 2008/97
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet, jotka koskevat tässä 
asetuksessa säädetyn tuontia koskevan 

Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet, jotka koskevat tässä 
asetuksessa säädetyn tuontia koskevan 
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erityisjärjestelyn soveltamissääntöjä. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o [xxxx/yyyy]* 
[yhdenmukaistettu YMJ-asetus] [323
artiklan 2 kohdassa] tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

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

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa viitataan kaikkien kolmen asetuksen osalta komiteamenettelyyn, josta 
säädetään tulevassa yhdenmukaistetussa asetuksessa yhteisen 
maataloustuotemarkkinajärjestelyn perustamisesta. Esittelijä ehdottaa tällaisten viittausten 
poistamista ja komiteamenettelyä koskevan säännöksen sisällyttämistä kuhunkin muutettuun 
asetukseen. Tällä tavalla voidaan varmistaa Trade Omnibus  -mietinnöissä ehdotetun 
kirjallisen menettelyn mukautettu soveltaminen. Tällaisella muutoksella voitaisiin lisäksi 
varmistaa jatkossa INTA-valiokunnan osallistuminen valvontaoikeuksien käyttämiseen.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 2008/97
7 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Lisätään artikla seuraavasti:
"7 a artikla
Komiteamenettely
1. Komissiota avustaa [xx] päivänä [xx] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 
[xxxx/yyyy] [yhdenmukaistettu YMJ-
asetus]* [xx] artiklalla perustettu 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, 
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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

Perustelu

Kulloisenkin neuvoa-antavan komitean tai tarkastelukomitean puheenjohtaja voi asetuksen 
(EU) N:o 182/2011 mukaisesti määrätä yksinkertaisissa tapauksissa niin kutsutun kirjallisen 
menettelyn käyttämisestä. Asetuksessa säädetään, että kirjallista menettelyä ei saa soveltaa, 
jos jokin jäsenvaltio vastustaa sitä, jollei perussäädöksessä toisin säädetä. Trade Omnibus I 
ja II -mietintöjen mukaisesti esittelijä ehdottaa, että kirjallinen menettely päätettäisiin 
tuloksettomana ainoastaan siinä tapauksessa, että jäsenvaltioiden määräenemmistö sitä 
pyytää. On tärkeää, että kannustetaan käyttämään kirjallista menettelyä, jonka kustannukset 
ovat huomattavasti pienemmät ja joka on tehokkaampi.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 2008/97
8 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [tämän 
muutosasetuksen voimaantulopäivästä] 
lukien valta antaa 8 artiklassa tarkoitettuja
delegoituja säädöksiä.

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 tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.
–––––––––––––––––
* EUVL L …, …, s. . Pyydetään lisäämään 
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tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Esittelijä pitää asianmukaisena komissiolle siirrettävän toimivallan ajallista rajoittamista. 
Tällainen rajoitus parantaa parlamentin harjoittamaa valvontaa, ja se velvoittaa komissiota 
laatimaan toimivallan siirtoa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukauden 
kuluttua ennen määritetyn kauden päättymistä. Jos toisaalta sovitaan siirron jatkamisesta 
automaattisesti yhtä pitkän ajanjakson verran, vältetään lainsäätäjien ylikuormittuminen ja 
helpotetaan yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanoa. Tämä heijastaa Trade Omnibus 
-mietinnöillä tehtyjä muutoksia.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 2008/97
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
jatketaan kahdella kuukaudella."

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
jatketaan neljällä kuukaudella.

Or. en

Perustelu

Parlamentin työskentelyn, sisäisten menettelyjen ja määräaikojen dynamiikka huomioon 
ottaen on tärkeää varmistaa, että lainsäätäjälle annetaan riittävästi aikaa arvioida delegoitua 
säädöstä asianmukaisesti. Tämä heijastaa Trade Omnibus –mietinnöillä tehtyjä muutoksia.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 779/98
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään johdanto-osan kappale 
seuraavasti:
"Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 
varmistaa yhdenmukaiset edellytykset 
tämän asetuksen täytäntöönpanossa 
tarvittavien tiettyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa varten. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011* mukaisesti.
_____________________
* EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13."

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 779/98
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä 
tarvittavat säännöt, jotka koskevat 
tuontijärjestelyn soveltamista niiden 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen liitteessä I lueteltujen, Turkista 
peräisin olevien tuotteiden osalta, joiden 
tuonti unioniin on sallittua EY-Turkki-

Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksillä 
tarvittavat säännöt, jotka koskevat 
tuontijärjestelyn soveltamista niiden 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen liitteessä I lueteltujen, Turkista 
peräisin olevien tuotteiden osalta, joiden 
tuonti unioniin on sallittua EY-Turkki-
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assosiaationeuvoston päätöksessä N:o 1/98 
säädetyin edellytyksin. Nämä
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o [xxxx/yyyy]* 
[yhdenmukaistettu YMJ-asetus] [323 
artiklan 2 kohdassa] tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

assosiaationeuvoston päätöksessä N:o 1/98 
säädetyin edellytyksin. Tällaiset
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
2 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 779/98
2 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään artikla seuraavasti:
"2 a artikla
Komiteamenettely
1. Komissiota avustaa [xx] päivänä [xx] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 
[xxxx/yyyy] [yhdenmukaistettu YMJ-
asetus]* [xx] artiklalla perustettu 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. .
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** EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13."

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1506/98
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään johdanto-osan kappale 
seuraavasti:
"Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan 
varmistaa yhdenmukaiset edellytykset 
tämän asetuksen täytäntöönpanossa 
tarvittavien tiettyjen toimenpiteiden 
täytäntöönpanoa varten. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011* mukaisesti.
__________________
* EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13."

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1506/98
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa Komissio vahvistaa 
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täytäntöönpanosäädöksellä 2 artiklassa 
tarkoitetun suspendoinnin päättymisen heti, 
kun etuuskohteluun oikeutetun Turkkiin 
suuntautuvan unionin viennin esteet on 
poistettu. Tämä täytäntöönpanosäädös
hyväksytään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 
[xxxx/yyyy]* [yhdenmukaistettu YMJ-
asetus] [323 artiklan 2 kohdassa]
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

täytäntöönpanosäädöksellä 2 artiklassa 
tarkoitetun suspendoinnin päättymisen heti, 
kun etuuskohteluun oikeutetun Turkkiin 
suuntautuvan unionin viennin esteet on 
poistettu. Tämä täytäntöönpanosäädös
annetaan 3 a artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
3 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1506/98
3 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Lisätään artikla seuraavasti:
"3 a artikla
Komiteamenettely
1. Komissiota avustaa [xx] päivänä [xx] 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 
[xxxx/yyyy] [yhdenmukaistettu YMJ-
asetus]* [xx] artiklalla perustettu 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 



PE489.351v01-00 16/18 PR\901073FI.doc

FI

sitä pyytää.
_______________
* EUVL L …, …, s. .
** EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13."

Or. en
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PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa Turkista peräisin olevan oliiviöljyn 
ja tiettyjen muiden maataloustuotteiden tuontia koskevat kolme neuvoston asetusta Lissabonin 
sopimuksen voimaan tulon jälkeiseen täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä 
koskevaan järjestelmään (SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artikla).

Siinä ehdotetaan, että komissiolle siirretään valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti eräiden, muiden 
kuin asetuksen (EY) N:o 2008/97 keskeisten osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi 
erityisesti tullien alennuksen osalta tai silloin kun Turkin kanssa tehdään uusi sopimus.

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2008/97 valtuutetaan komissio vahvistamaan tarvittavat 
toimenpiteet, jotka koskevat Turkista peräisin olevan oliiviöljyn ja tiettyjen muiden 
maataloustuotteiden tuontia koskevan erityisjärjestelyn soveltamissääntöjen täytäntöönpanoa. 
Siinä myös annetaan komissiolle valta tehdä mainittua asetusta koskevia mukautuksia, jos 
assosiointisopimuksessa määrättyjä sääntöjä muutetaan.

Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista yhteisöön 7 päivänä huhtikuuta 1998 
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 779/98 valtuutetaan komissio vahvistamaan 
tarvittavat täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka koskevat tuontijärjestelyn soveltamista niiden 
perussopimuksen liitteessä I lueteltujen, Turkista peräisin olevien tuotteiden osalta, joiden 
tuonti unioniin on sallittua EY-Turkki-assosiaationeuvoston päätöksessä N:o 1/98 säädetyin 
edellytyksin.

Hasselpähkinöitä, myös filbertspähkinöitä, koskevan yhteisön tariffikiintiönä sovellettavan 
myönnytyksen vahvistamisesta Turkin osalta vuodelle 1998 ja tiettyjen myönnytysten 
suspendoimisesta 13 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1506/98 valtuutetaan komissio kumoamaan sen 2 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet heti, kun 
etuuskohteluun oikeutetun Turkkiin suuntautuvan unionin viennin esteet on poistettu.

Suuri osa yhteisen kauppapolitiikan alan lainsäädännöstä on nykyisin mukautettu SEUT-
sopimuksen 290 ja 291 artiklan määräyksiin Trade Omnibus -asetuksilla. Nämä asetukset ovat 
Trade Omnibus I – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen yhteiseen 
kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden 
hyväksymismenettelyjen osalta (COD 2011/0039) ja Trade Omnibus II – Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien 
asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta (COD 
2011/0153). Ehdotukset ovat käsiteltävinä ja kaksi lainsäätäjää neuvottelevat niistä.
Yhdenmukaisuuden varmistamiseksi kauppalainsäädännön kanssa esittelijä ehdottaa 
komission ehdotukseen tarkistuksia, jotka heijastavat Trade Omnibus -asetuksilla tehtyjä 
muutoksia

 uusien täytäntöönpanosäädöksiä ja delegoituja säädöksiä koskevien johdanto-osan 
kappaleitten lisääminen perussäädöksiin
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 Euroopan parlamentin osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun

 komissiolle siirrettävän toimivallan rajoittaminen viiden vuoden ajanjaksoksi, jota 
voidaan ilman eri toimenpiteitä jatkaa samanpituisella ajanjaksolla

 luonnoksen delegoiduksi säädökseksi vastustamiseen varatun ajanjakson mahdollinen 
pidentäminen kahdesta kuukaudesta neljään kuukauteen, mikä merkitsee valvontajakson 
pidentämistä neljästä kuukaudesta (2+2) kuuteen kuukauteen (2+4)

 kirjallisen menettelyn yksityiskohtaisten soveltamissäännösten muuttaminen siten, että 
menettely päätetään tuloksettomana ainoastaan, jos jäsenvaltioiden enemmistö sitä 
pyytää (toisin kuin tavanomaisessa käytännössä, jossa yhden jäsenvaltion vastustus 
riittää).

Komission ehdotuksessa viitataan kaikkien kolmen asetuksen osalta komiteamenettelyyn, 
josta säädetään tulevassa yhdenmukaistetussa asetuksessa yhteisen 
maataloustuotemarkkinajärjestelyn perustamisesta (yhdenmukaistettu YMJ-asetus). Esittelijä 
ehdottaa tällaisten viittausten poistamista ja komiteamenettelyä koskevan säännöksen 
sisällyttämistä kuhunkin muutettuun asetukseen. Tällä tavalla voidaan varmistaa Trade 
Omnibus –mietinnöissä ehdotetun kirjallisen menettelyn mukautettu soveltaminen.

Kolmesta muutetusta asetuksesta tulee siten tulevien täytäntöönpanosäädösten perusasetuksia 
yhdenmukaistetun YMJ-asetuksen sijasta. Kyseisiä täytäntöönpanoasetuksia koskevat 
valvontaoikeudet säilyvät siten kansainvälisen kaupan valiokunnalla ja 
maatalousvaliokunnalla. Esittelijä on vakuuttunut siitä, että tämä on oikea tapa jatkaa 
lainsäädännön täytäntöönpanoa yhteisen kauppapolitiikan alalla. Oikeudellisena perustana on 
SEUT-sopimuksen 207-artikla.


