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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisten 
satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun asetuksen (EY) N:o 1321/2004 
muuttamisesta
(KOM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2009)0139),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 156 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0103/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä 
budjettivaliokunnan lausunnon (A7-0000/2009),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

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

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On myös tärkeää muuttaa asetuksen 
(EY) N:o 1321/2004 viraston tehtäviä 
koskeva 2 artikla ja määritellä viraston 
tehtävät asetuksen (EY) N:o 683/2008 
16 artiklan mukaisesti.

(7) On myös tärkeää muuttaa asetuksen 
(EY) N:o 1321/2004 viraston tehtäviä 
koskeva 2 artikla ja määritellä nämä 
tehtävät asetuksen (EY) N:o 683/2008 
16 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

(Kääntäjän huomautus: Asetuksen (EY) N:o 683/2008 englanninkielisen version 16 artiklassa 
käytetään termiä "missions" eikä termiä "tasks". Tämä tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.) 

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Asetuksen (EY) N:o 1321/2004 nimen 
ja viraston nimen muuttaminen aiheuttaa 
kaikkien kohtien muuttamisen, joissa nämä 
nimet mainitaan.

(8) Asetuksen (EY) N:o 1321/2004 nimen 
ja viraston nimen muuttaminen aiheuttaa 
kaikkien kohtien muuttamisen, joissa nämä 
nimet mainitaan. Samoin olisi muutettava 
kaikki asetuksen (EY) N:o 683/2008 
säännökset, joissa mainitaan viraston 
aikaisempi nimi.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tämän lisäksi olisi taattava, että 
virasto tehtäviään suorittaessaan ottaa
huomioon komission aseman ohjelman 
hallinnoijana ja toimii komission 
esittämien suuntaviivojen mukaisesti. Tätä 
varten olisi säädettävä nimenomaisesti 
toisaalta, että virastoa johtaa sen 
toiminnanjohtaja hallintoneuvoston 
alaisuudessa komission virastolle antamien 
ohjeiden mukaisesti, ja toisaalta, että 
viraston hallintoneuvostossa olevalla 
komission edustajalla on puolet äänistä.

(10) Tämän lisäksi olisi taattava, että 
virasto tehtäviään suorittaessaan ottaa 
huomioon komission aseman ohjelman 
hallinnoijana ja toimii komission 
esittämien suuntaviivojen mukaisesti. Tätä 
varten olisi säädettävä nimenomaisesti 
toisaalta, että virastoa johtaa sen 
toiminnanjohtaja hallintoneuvoston 
alaisuudessa komission virastolle antamien 
ohjeiden mukaisesti, ja toisaalta, että 
viraston hallintoneuvostossa olevalla 
komission edustajalla on 30 prosenttia
äänistä.

Or. en
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Perustelu

Koska asetuksen (EY) N:O 1321/2004 mukaan hallintoneuvosto tekee päätöksensä kahden 
kolmasosan enemmistöllä, komissiolla on oltava ainakin yhden jäsenvaltion edustajan tuki 
käyttääkseen päätökseen veto-oikeutta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) On myös tarpeen säätää, että 
Euroopan parlamentilla on edustaja 
viraston hallintoneuvostossa tarkkailijan 
ominaisuudessa, sillä asetuksessa (EY) 
N:o 683/2008 korostetaan Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission tiiviin 
yhteistyön tärkeyttä. Ohjelmien hyvän 
hallinnoinnin varmistamiseksi on myös 
syytä lyhentää toiminnanjohtajan 
toimikausi viidestä neljään vuoteen.

(11) On myös tarpeen säätää, että 
Euroopan parlamentilla on edustaja 
viraston hallintoneuvostossa, sillä 
asetuksessa (EY) N:o 683/2008 
korostetaan Euroopan parlamentin, 
neuvoston ja komission tiiviin yhteistyön 
tärkeyttä. Ohjelmien hyvän hallinnoinnin 
varmistamiseksi on myös syytä lyhentää 
toiminnanjohtajan toimikausi viidestä 
neljään vuoteen.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin on oltava edustettuna hallintoneuvostossa, jotta taataan 
asianmukaisen ja ajankohtaisen tiedon toimittaminen Euroopan parlamentille.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Virastolle uskottuihin tehtäviin 
kuuluvat hyväksyntämenettelyt 
turvajärjestelyihin liittyvissä asioissa. Siksi 
on aiheellista lakkauttaa virastossa toimiva 
tieteellinen ja tekninen komitea, ja 
järjestelmän suoja- ja turvallisuuskomitea 
on korvattava eurooppalaisten GNSS-
järjestelmien turvajärjestelyjen 
hyväksyntäkomitealla, jonka tehtävänä on 

(12) Virastolle uskottuihin tehtäviin 
kuuluvat hyväksyntämenettelyt 
turvajärjestelyihin liittyvissä asioissa. Siksi 
on aiheellista lakkauttaa virastossa toimiva 
tieteellinen ja tekninen komitea, ja 
järjestelmän suoja- ja turvallisuuskomitea 
on korvattava eurooppalaisten GNSS-
järjestelmien turvajärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnalla, jonka tehtävänä 
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turvajärjestelyihin liittyvät 
hyväksyntämenettelyt ja jonka jäseninä 
ovat jäsenvaltioiden ja komission, 
neuvoston pääsihteerin / EU:n 
ulkopoliittisen edustajan ja ESA:n 
edustajat.

on turvajärjestelyihin liittyvät 
hyväksyntämenettelyt ja jonka jäseninä 
ovat jäsenvaltioiden ja komission, 
neuvoston pääsihteerin / EU:n 
ulkopoliittisen edustajan ja ESA:n 
edustajat.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos 
tarkistus hyväksytään, vastaavat muutokset on 
tehtävä koko tekstiin.)

Or. en

Perustelu

Jotta vältettäisiin sekaannusta komitologiapäätöksen kanssa, termi "komitea" korvataan 
termillä "lautakunta".

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 
1321/2004 olisi muutettava.

(20) Sen vuoksi asetuksia (EY) 
N:o 1321/2004 ja (EY) N:o 683/2008 olisi 
muutettava.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Asetus N:o 1321/2004
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kukin jäsenvaltio nimittää 
hallintoneuvostoon yhden edustajan ja 
komissio yhden edustajan. 
Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on 
viisi vuotta. Jäsen voidaan nimittää kerran 
uudeksi toimikaudeksi. Yksi edustaja 

2. Kukin jäsenvaltio nimittää 
hallintoneuvostoon yhden edustajan, 
Euroopan parlamentti kaksi edustajaa ja 
komissio yhden edustajan. Euroopan 
parlamentin jäsen ei voi olla 
hallintoneuvoston jäsen. 
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Euroopan parlamentista osallistuu 
hallintoneuvoston kokouksiin tarkkailijan 
ominaisuudessa.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on 
viisi vuotta. Jäsen voidaan nimittää kerran 
uudeksi toimikaudeksi. 

Or. en

Perustelu

Jotta Euroopan parlamentin lainsäädäntö- ja valvontatehtäviä ei vaarannettaisi, Euroopan 
parlamentin jäsen ei voi olla hallintoneuvoston jäsen.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Asetus N:o 1321/2004
5 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kullakin jäsenvaltion edustajalla on yksi 
ääni. Komissiota edustavalla jäsenellä on 
sama määrä ääniä kuin jäsenvaltioiden 
edustajilla yhteensä. Viraston 
toiminnanjohtajalla ei ole äänioikeutta.

7. Kullakin jäsenvaltion tai Euroopan 
parlamentin edustajalla on yksi ääni. 
Komissiota edustavalla jäsenellä on
30 prosenttia jäsenvaltioiden ja Euroopan 
parlamentin edustajien yhteen lasketuista 
äänistä. Viraston toiminnanjohtajalla ei ole 
äänioikeutta.

Or. en

Perustelu

Koska asetuksen (EY) N:O 1321/2004 mukaan hallintoneuvosto tekee päätöksensä kahden 
kolmasosan enemmistöllä, 30 prosentin äänestysoikeudella komissiolla on oltava ainakin 
yhden jäsenvaltion edustajan tuki käyttääkseen päätökseen veto-oikeutta.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Asetus N:o 1321/2004
10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Turvajärjestelyjen hyväksyntää 
koskevat toimet ja päätökset tehdään 



PE428.325v01-00 10/15 PR\791483FI.doc

FI

yhteisvastuullisesti Euroopan unionin ja 
sen jäsenvaltioiden turvallisuuden osalta.

Or. en

Perustelu

Olisi otettava huomioon, että GMES-ohjelma on yhteisön hanke, minkä vuoksi 
turvajärjestelyjen hyväksyntään pitäisi olla yhteinen lähestymistapa. 

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Asetus N:o 1321/2004
10 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Turvajärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan jäsenten on 
toimittava riippumattomasti ja 
puolueettomasti yleisen edun mukaisesti 
pyytämättä tai noudattamatta poliittisia 
ohjeita.

Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Asetus N:o 1321/2004
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komitea tekee päätöksensä Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen 
205 artiklan 2 kohdassa määrätyllä 
enemmistöllä. Komiteaan kuuluvien
jäsenvaltioiden edustajien äänet 
painotetaan mainitussa artiklassa 
määrätyllä tavalla. Komitean
puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

7. Turvajärjestelyjen 
hyväksyntälautakunta hyväksyy 
lausuntonsa jäsenvaltioiden edustajien 
kolmen neljäsosan enemmistöllä.
Lautakunnan puheenjohtaja ei osallistu 
äänestykseen.
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Or. en

Perustelu

Tässä tapauksessa ei pitäisi soveltaa määräenemmistöpäätöstä, koska turvajärjestelyjen 
hyväksyntäpäätösten olisi perustuttava tekniseen asiantuntemukseen ja turvajärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan jäsenen kutakin ääntä olisi painotettava yhtäläisesti.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Asetus N:o 1321/2004
10 artikla – 7 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio katsoo, että 
hyväksyntäpäätöksen tekeminen voi 
vaikuttaa merkittävästi ohjelmien 
toteuttamiseen, esimerkiksi niiden 
kustannuksiin ja aikatauluun, se ilmoittaa 
asiasta turvajärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnalle. 
Turvajärjestelyjen hyväksyntälautakunta 
ottaa komission mielipiteet parhaansa 
mukaan huomioon ja osoittaa 
päätöksessään, miten se on ottanut 
komission mielipiteen huomioon.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 kohta
Asetus N:o 1321/2004
10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ilmoittaa tarvittaessa asetuksen 
(EY) N:o 683/2008 19 artiklalla 
perustetulle Euroopan GNSS-

Poistetaan.
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ohjelmakomitealle, miten komitean 
päätökset vaikuttavat ohjelmien 
toteutukseen.

Or. en

Perustelu

Parlamentille ja neuvostolle olisi ilmoitettava, jos hyväksyntäpäätös uhkaa ohjelman
toteuttamista. Sisältyy tarkistukseen 14.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – 12 a kohta (uusi)
Asetus N:o 1321/2004
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Lisätään 10 a artikla seuraavasti:
"10 a artikla

Tiedottaminen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle

Komissio tiedottaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti 
viraston tehtävien kehityksestä, mukaan 
lukien hallintoneuvoston tekemät 
päätökset. Tätä varten ja sovellettavia 
turvallisuussääntöjä noudattaen 
Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat 
hallitusneuvoston ja turvajärjestelyjen 
hyväksyntälautakunnan kokousten 
esityslistat, pöytäkirjalyhennelmät, 
äänestystulokset sekä luettelot 
viranomaisista ja järjestöistä, joihin 
jäsenvaltioiden edustajikseen nimittämät 
henkilöt kuuluvat.
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
tiedotetaan ilman kohtuutonta viivettä 
hyväksyntäpäätösten tekemisen 
vaikutuksesta ohjelmien toteutukseen."

Or. en
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 a artikla (uusi)
Asetus N:o 683/2008
Koko teksti

Komission teksti Tarkistus

Sana ”viranomainen” korvataan sanalla 
”virasto” kaikissa artikloissa, joissa se 
esiintyy.
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos 
tarkistus hyväksytään, vastaavat muutokset on 
tehtävä koko tekstiin.)

Or. en
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PERUSTELUT

Eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien (EGNOS ja Galileo) toteuttamisesta 
9. heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
683/2008 määritellään uusi kehys Galileo- ja EGNOS-ohjelmien julkiselle hallinnolle ja 
rahoitukselle. Siinä säädetään toimivallan jakamisesta täsmällisesti komission edustaman 
Euroopan yhteisön, viranomaisen ja Euroopan avaruusjärjestön (jäljempänä ’ESA’) välillä ja 
ohjelmien hallintovastuun määräämisestä komissiolle. Siinä myös säädetään, että 
viranomaisen (jäljempänä "virasto" komission ehdotuksen mukaisesti) on suoritettava sille 
luotetut tehtävät siten, että se takaa komission aseman ohjelmien hallinnoijana ja että virasto 
toimii komission antamien suuntaviivojen mukaisesti.

Näin ollen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 säännökset on saatettava Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 säännösten mukaisiksi.

Sen takaamiseksi, että virasto tehtäviään suorittaessaan ottaa huomioon komission aseman 
ohjelman hallinnoijana ja toimii komission esittämien suuntaviivojen mukaisesti, on myös 
tärkeää ilmaista selvästi, että virastoa johtaa sen toiminnanjohtaja hallintoneuvoston 
alaisuudessa komission virastolle antamien suuntaviivojen mukaisesti, ja toisaalta, että 
viraston hallintoneuvostossa olevalla komission edustajalla on 30 prosenttia hallintoneuvoston 
äänistä. Koska hallintoneuvosto tekee päätöksensä kahden kolmasosan enemmistöllä, tämä 
yhden kolmanneksen äänestysoikeus mahdollistaa, että komissio voi estää ainakin yhden 
jäsenvaltion tuella hallintoneuvoston päätöksen, joka on vastoin komission suuntaviivoja.

Asetus (EY) N:o 683/2008 korosti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission läheisen 
yhteistyön käyttökelpoisuutta. Tämän tärkeyden vuoksi on myös sallittava, että Euroopan 
parlamentti on edustettuna viraston hallintoneuvostossa siten, että sillä on kaksi paikkaa 
kolmestakymmenestä. Jotta Euroopan parlamentin lainsäädäntö- ja valvontatehtäviä ei 
vaarannettaisi, Euroopan parlamentin jäsen ei voi olla hallintoneuvoston jäsen.

Turvajärjestelyjen hyväksyntää koskevat toimet ja päätökset tehdään yhteisvastuussa EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden turvallisuuden osalta. Hyväksyntään liittyvät toimet on suoritettava 
itsenäisesti suhteessa ohjelmista vastaaviin hallintoviranomaisiin, erityisesti suhteessa 
komissioon, jäsenvaltioihin ja ESA:an sekä muihin tahoihin, jotka ovat vastuussa 
turvajärjestelyihin liittyvien määräysten soveltamisesta. Siksi on asianmukaista, että 
eurooppalaisten GNSS-järjestelmien turvajärjestelyjen hyväksyntälautakunta (sana "komitea" 
korvataan sanalla "lautakunta", jottei syntyisi sekaannusta komitologiajärjestelyjen kanssa) on 
virastossa toimiva riippumaton elin, joka tekee hyväksyntäpäätöksensä itsenäisesti. 
Turvajärjestelyjen hyväksyntälautakunnan jäsenten on toimittava riippumattomasti ja 
puolueettomasti yleisen edun mukaisesti pyytämättä tai noudattamatta poliittisia ohjeita.

Turvajärjestelyjen hyväksyntälautakunta hyväksyy päätöksensä jäsenvaltioiden edustajiensa 
kolmen neljäsosan enemmistöllä. Kullakin edustajalla pitäisi olla yksi ääni, koska 
hyväksyntäarvioiden pitäisi olla teknisiä eikä niissä pitäisi noudattaa poliittisia ohjeita.

Jos komissio katsoo, että hyväksyntäpäätöksen tekeminen voi vaikuttaa merkittävästi 
ohjelmien toteuttamiseen, esimerkiksi niiden kustannuksiin ja aikatauluun, se tiedottaa asiasta 
turvajärjestelyjen hyväksyntälautakunnalle. Turvajärjestelyjen hyväksyntälautakunta ottaa 
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komission ilmoitukset parhaansa mukaan huomioon ja osoittaa päätöksessään, miten se on 
ottanut komission kommentit huomioon. Tällä menettelyllä vältetään komitologiavaihe, millä 
parannetaan tehokkuutta ja lisätään turvajärjestelyjen hyväksyntälautakunnan 
vastuuvelvollisuutta. Tällaisten päätösten poliittinen valvonta on myös varmistettu, koska 
komission olisi tiedotettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle hyväksyntäpäätösten 
vaikutuksesta ohjelmien toteuttamisessa.


