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Tarkistus 13
Sebastian Valentin Bodu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Perustettavien komiteoiden määrän 
olisi perustuttava aloihin, joihin tässä 
asetuksessa tarkoitettua menettelyä on 
tarkoitus soveltaa.

Or. ro

Perustelu

On tärkeää täsmentää, että komiteoiden lukumäärän ja asetuksen soveltamisalaan kuuluvien 
alojen välillä on oltava yhteys.

Tarkistus 14
Christofer Fjellner

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. 
Neuvosto ja parlamentti määrittävät näitä 
yhteisen kauppapolitiikan näkökohtia 
koskevat järjestelyt tapauskohtaisesti 
komission lainsäädäntöehdotuksen 
perusteella ja pyrkien samalla 
määrittämään soveltuvat 
päätöksentekojärjestelyt,
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Or. en

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 15
Sebastian Valentin Bodu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tarkastelumenettelyssä annetaan 
lausunto hyväksynnästä. Neuvoa-
antavassa menettelyssä annetaan neuvoa-
antava lausunto.

Or. ro

Perustelu

Lainsäädäntöteknisestä näkökulmasta olisi hyödyllistä ilmoittaa tarkastelumenettelyssä ja
neuvoa-antavassa menettelyssä annettavien lausuntojen tyypit nimenomaisesti sen sijaan, että 
niihin viitataan epäsuorasti useissa artikloissa.

Tarkistus 16
Zbigniew Ziobro

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkastelumenettelyä voidaan soveltaa 
ainoastaan, kun hyväksytään

Poistetaan.

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

Or. pl

Tarkistus 17
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

2. Tarkastelumenettelyä voidaan soveltaa 
ainoastaan, kun hyväksytään

2. Tarkastelumenettelyä voidaan soveltaa, 
kun hyväksytään

Or. en

Tarkistus 18
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) verotukseen.

Or. en

Tarkistus 19
Zbigniew Ziobro

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Neuvoa-antavaa menettelyä sovelletaan 
kaikkiin muihin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin sekä 

Poistetaan.
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2 kohdassa mainittuihin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin, kun se 
katsotaan soveltuvaksi.

Or. pl

Tarkistus 20
Sajjad Karim

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.

3. Neuvoa-antavaa menettelyä voidaan 
soveltaa kaikkiin muihin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin sekä 
2 kohdassa mainittuihin 
täytäntöönpanotoimenpiteisiin, kun se 
katsotaan soveltuvaksi.

Or. en

Tarkistus 21
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Kukin komitean jäsen voi edellisessä 
kohdassa tarkoitetussa määräajassa pyytää, 
että kirjallinen menettely päätetään ja 
ehdotus toimenpiteiksi käsitellään 
komitean kokouksessa. Puheenjohtaja voi 
päättää pitäytyä kirjallisessa menettelyssä 
tai lopettaa kirjallisen menettelyn 
tuloksettomana, jolloin komitea on 
kutsuttava koolle mahdollisimman pian.

Kukin komitean jäsen voi edellisessä 
kohdassa tarkoitetussa määräajassa pyytää, 
että kirjallinen menettely päätetään ja 
ehdotus toimenpiteiksi käsitellään 
komitean kokouksessa, jolloin komitea on 
kutsuttava koolle mahdollisimman pian.

Or. en
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Tarkistus 22
Sebastian Valentin Bodu

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta 

Komission teksti Tarkistus

6. Komitean lausunto merkitään 
pöytäkirjaan. Jokaisella jäsenvaltiolla on 
oikeus saada kantansa merkityksi 
pöytäkirjaan.

6. Komitean lausunto merkitään 
pöytäkirjaan. Jokaisella jäsenvaltiolla on 
oikeus pyytää komiteaan kuuluvan 
edustajansa välityksellä saada kantansa, 
sellaisena kuin edustaja on sen ilmaissut,
merkityksi pöytäkirjaan.

Or. ro

Perustelu

Edustajat tekevät komiteoissa päätöksiä jäsenvaltioiden puolesta ja vain heillä on oikeus 
ilmaista edustamansa valtion kanta.

Tarkistus 23
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Komitea antaa lausuntonsa 
määräenemmistöllä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 ja 
5 kohdan mukaisesti.

1. Komitea antaa lausuntonsa 
määräenemmistöllä Euroopan unionista 
tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 ja 
5 kohdan mukaisesti. Se voi kuitenkin 
poikkeustapauksissa antaa lausuntonsa 
yksinkertaisella enemmistöllä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
238 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 24
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jos lausuntoa ei anneta, komissio voi 
hyväksyä ehdotuksen toimenpiteiksi. Jos 
komissio ei hyväksy ehdotusta 
toimenpiteiksi, puheenjohtaja voi esittää 
komitealle muutetun version ehdotetuista 
toimenpiteistä.

4. Jos lausuntoa ei anneta, komissio ei 
hyväksy ehdotusta toimenpiteiksi.
Puheenjohtaja voi esittää komitealle 
ehdotuksen toimenpiteiksi jatkokäsittelyä 
varten tai esittää komitealle muutetun 
version ehdotetuista toimenpiteistä.
Jos lausuntoa ei anneta yhteisen 
maatalouspolitiikan alalla, komissio voi 
ensimmäisestä alakohdasta poiketen 
hyväksyä ehdotuksen toimenpiteiksi. Jos 
komissio ei hyväksy ehdotusta 
toimenpiteiksi, puheenjohtaja voi esittää 
komitealle muutetun version ehdotetuista 
toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 25
Zbigniew Ziobro

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Jos lausuntoa ei anneta, komissio voi 
hyväksyä ehdotuksen toimenpiteiksi. Jos 
komissio ei hyväksy ehdotusta 
toimenpiteiksi, puheenjohtaja voi esittää 
komitealle muutetun version ehdotetuista 
toimenpiteistä.

4. Jos lausuntoa ei anneta, komissio ei voi 
hyväksyä ehdotusta toimenpiteiksi.

Or. pl
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Tarkistus 26
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, komissio voi hyväksyä 
ehdotuksen toimenpiteiksi, vaikka 
toimenpiteet eivät ole komitean 
lausunnon mukaiset, jos siinä 
tapauksessa, että toimenpiteitä ei 
hyväksyttäisi kiireellisesti, markkinoilla 
aiheutuisi merkittäviä häiriöitä tai 
ihmisten turvallisuus tai unionin 
taloudelliset edut vaarantuisivat.

Poistetaan.

Tällöin komissio ilmoittaa välittömästi 
komitealle toimenpiteiden hyväksymistä 
koskevat perustelunsa ja voi esittää 
toimenpiteet komitealle toista käsittelyä 
varten. Jos hyväksytyt toimenpiteet eivät 
ole komitean toisen lausunnon mukaiset 
tai jos toimenpiteitä ei ole esitetty toista 
käsittelyä varten kuukauden kuluessa 
niiden hyväksymisestä, komissio kumoaa 
toimenpiteet viipymättä. Jos toimenpiteet 
ovat komitean toisen lausunnon mukaiset 
tai jos lausuntoa ei anneta, toimenpiteet 
pysyvät voimassa.

Or. en

Tarkistus 27
Sajjad Karim

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun on kyse verotukseen liittyvistä 
toimenpiteistä, komissio hyväksyy 
ehdotuksen toimenpiteiksi vain, jos 
määräenemmistö puoltaa toimenpiteitä.
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Or. en

Tarkistus 28
Zbigniew Ziobro

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Edellä 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
pysyvät voimassa, kunnes ne kumotaan tai 
korvataan toisella 
täytäntöönpanosäädöksellä.

Edellä 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
pysyvät voimassa, kunnes ne kumotaan tai 
korvataan toisella 
täytäntöönpanosäädöksellä, kuitenkin 
enintään kuusi kuukautta.

Or. pl

Tarkistus 29
Sebastian Valentin Bodu

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta 

Komission teksti Tarkistus

c) ehdotukset toimenpiteiksi, joista 
komiteoita on pyydetty antamaan lausunto,

c) ehdotukset toimenpiteiksi, joista 
komiteoita on pyydetty antamaan lausunto 
ja annettavan lausunnon tyyppi (neuvoa-
antava tai hyväksyntä),

Or. ro

Perustelu

Koska lausuntoja on kahta tyyppiä, olisi hyödyllistä ilmoittaa, kummantyyppinen lausunto 
missäkin tapauksessa annetaan.

Tarkistus 30
Francesco Enrico Speroni

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle 
katsovansa, että ehdotus toimenpiteeksi 
ylittää perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan, komissio 
tarkastelee kyseistä toimenpide-ehdotusta 
uudelleen ja ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimet, joita 
se aikoo toteuttaa, sekä menettelynsä 
perustelut.

Or. it

Tarkistus 31
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat milloin tahansa ilmoittaa 
komissiolle katsovansa, että ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi ylittää 
perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan, ei vastaa 
perussäädöksen tavoitetta tai sisältöä 
taikka ei ole toissijaisuus- tai 
suhteellisuusperiaatteen mukainen. 
Tällöin komissio tarkastelee toimenpide-
ehdotusta uudelleen ottaen 
mahdollisimman suurelta osin huomioon 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
lausunnot ja ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimista, 
jotka se aikoo toteuttaa, sekä 
menettelynsä perustelut. Euroopan 
parlamentilla ja neuvostolla on 
mahdollisuus puuttua asiaan uudelleen.

Or. en
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Perustelu

Kullakin lainsäädäntövallan käyttäjällä on oltava aiemmin komiteamenettelypäätöksen 
8 artiklassa tarkoitettu valvontaoikeus, jotta se voi tarvittaessa ilmoittaa komissiolle jo 
varhaisessa vaiheessa katsovansa, että ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi ylittää 
perussäädöksessä säädetyn täytäntöönpanovallan. Valvontaa ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa 
vain täytäntöönpanovallan ylittämiseen, vaan lainsäätäjän on voitava velvoittaa 
uudelleentarkasteluun myös, jos se katsoo, että ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi ei vastaa 
perussäädöksen tavoitetta tai sisältöä taikka ei ole toissijaisuus- tai suhteellisuusperiaatteen 
mukainen.

Tarkistus 32
Eva Lichtenberger

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 b. Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 
2001 annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/20011

sovelletaan komiteoiden työhön, minkä 
johdosta jokaisella luonnollisella 
henkilöllä, joka asuu jossain unionin 
jäsenvaltiossa, sekä jokaisella 
oikeushenkilöllä, jolla on 
sääntömääräinen kotipaikka jossain 
unionin jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua 
1 kohdan a–g alakohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin.
1 EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan mukaan kaikilla luonnollisilla 
henkilöillä, jotka asuvat jossain jäsenvaltiossa, ja kaikilla oikeushenkilöillä, joilla on 
sääntömääräinen kotipaikka jossain jäsenvaltiossa, on oikeus tutustua komiteoiden työtä 
koskeviin tietoihin. Asia todetaan myös asetusehdotuksen johdanto-osan 13 kappaleessa.



AM\819315FI.doc 13/13 PE442.936v01-00

FI


