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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 yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä
(KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0083),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä 
ulkoasiainvaliokunnan, budjettivaliokunnan, kehitysyhteistyövaliokunnan, talous- ja raha-
asioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan, liikenne- ja 
matkailuvaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan, maatalouden ja maaseudun kehittämisen 
valiokunnan, kalatalousvaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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
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 

(8) Olisi laadittava perusteet sen 
määrittämiseksi, mitä menettelyä käytetään 
täytäntöönpanosäädösten antamisessa. 
Näiden perusteiden olisi oltava velvoittavia 
siinä mielessä, että tarkastelumenettelyä 
voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun 
perusteet täyttyvät, jotta voidaan lisätä 
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suhteessa hyväksyttävien 
täytäntöönpanosäädösten luonteeseen.

yhdenmukaisuutta ja varmistaa, että 
menettelyä koskevat säännöt ovat oikeassa 
suhteessa hyväksyttävien 
täytäntöönpanosäädösten luonteeseen.

Or. en

Perustelu

On syytä selventää tarkastelumenettelyn valintaperusteet.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat milloin tahansa ilmoittaa 
komissiolle katsovansa, että ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi ylittää 
perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan. Tällöin komission 
olisi tarkasteltava kyseistä toimenpide-
ehdotusta uudelleen ja ilmoitettava 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimista, jotka se aikoo toteuttaa, sekä 
menettelynsä perustelut.

Or. en

Perustelu

Kullakin lainsäädäntövallan käyttäjällä on oltava komitologiapäätöksen 8 artiklassa 
tarkoitettu valvontaoikeus, jotta se voi ilmoittaa komissiolle jo varhaisessa vaiheessa 
katsovansa, että ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi ylittää perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Päätös 1999/468/EY olisi kumottava. (14) Päätös 1999/468/EY olisi kumottava 



PR\817540FI.doc 7/14 PE441.207v02-00

FI

Jotta voitaisiin siirtyä päätöksessä 
1999/468/EY säädetystä menettelytavasta 
tämän asetuksen soveltamiseen, kaikki
voimassa olevassa lainsäädännössä olevat 
viittaukset mainitussa päätöksessä 
säädettyihin menettelyihin, sen 
5 a artiklassa säädettyä valvontaa lukuun 
ottamatta, olisi katsottava viittauksiksi
tässä asetuksessa säädettyihin vastaaviin 
menettelyihin. Päätöksen 1999/468/EY 
5 a artikla olisi kuitenkin säilytettävä niitä 
voimassa olevia perussäädöksiä varten, 
joissa siihen viitataan.

ja voimassa olevassa perussäädöksessä 
olevat viittaukset mainitussa päätöksessä 
säädettyihin menettelyihin olisi 
mukautettava mahdollisimman pian ja 
joka tapauksessa viimeistään 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä vastaamaan 
uusia sääntöjä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 
291 artiklassa vahvistetusta säädösvallan 
ja täytäntöönpanovallan siirtämisestä.
Jotta voitaisiin jo ennen mukautusten 
tekemistä siirtyä päätöksessä 1999/468/EY 
säädetystä menettelytavasta tämän 
asetuksen soveltamiseen, tässä asetuksessa 
säädettyjä menettelyjä olisi sovellettava 
väliaikaisesti, kun voimassa olevassa 
lainsäädännössä viitataan mainitussa 
päätöksessä säädettyihin menettelyihin, 
lukuun ottamatta sen 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä, jonka soveltamista 
olisi jatkettava väliaikaisesti.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että ehdotuksen 10 artiklassa tarkoitettu siirtymäjärjestely on pelkästään 
tekninen ratkaisu, joka ei vaikuta säännöstön tarvittavaan tapauskohtaiseen muuttamiseen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Ensisijaisesti olisi mukautettava 
niiden politiikan alojen menettelyt, joihin 
ei ole sovellettu Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 251 artiklaa ja 
joihin sovelletaan nyt tavallista 
lainsäätämisjärjestystä.

Or. en
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Perustelu

Ensisijaisesti olisi mukautettava delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskeviin 
säännöksiin ne politiikan alat, joihin ei ole sovellettu yhteispäätösmenettelyä ja joihin 
sovelletaan nyt tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Tarkistus 5

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’, 
määritellään yhdenmukaisten 
täytäntöönpanoehtojen tarve ja
edellytetään sitä, että jäsenvaltiot valvovat 
komissiota tämän antaessa 
täytäntöönpanosäädöksiä.

Or. en

Perustelu

Artiklan sanamuodosta olisi käytävä selvästi ilmi, että SEUT-sopimuksen 291 nojalla 
parlamentti ja neuvosto voivat määritellä tapaukset, joissa tarvitaan yhdenmukaiset ehdot 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä annettujen säädösten täytäntöönpanolle ja joissa 
täytäntöönpanovalta siirretään komissiolle; ne voivat myös päättää, miten jäsenvaltiot 
valvovat tällaisen täytäntöönpanovallan käyttöä.

Tarkistus 6

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.
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Or. en

Perustelu

Tarkastusmenettelyssä ei pitäisi hyväksyä täytäntöönpanotoimenpiteitä, ellei komitea ole 
antanut selkeää lausuntoa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio toimittaa 1 kohdan c ja 
e alakohdassa tarkoitetut asiakirjat 
virallisesti Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle samaan aikaan kuin komitean 
jäsenille.

Or. en

Perustelu

Ei riitä, että komitealle esitetyt ehdotukset toimenpiteiksi, niiden muutetut versiot ja niiden 
lopulliset versiot ovat lainsäätäjän saatavilla, vaan ne olisi toimitettava lainsäätäjälle heti 
kun ne ovat saatavilla.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat milloin tahansa ilmoittaa 
komissiolle katsovansa, että ehdotus 
täytäntöönpanosäädökseksi ylittää 
perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan. Tällöin komissio 
tarkastelee kyseistä toimenpide-ehdotusta 
uudelleen ja ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle toimista, 
jotka se aikoo toteuttaa, sekä 
menettelynsä perustelut.
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Or. en

Perustelu

Kullakin lainsäädäntövallan käyttäjällä on oltava komitologiapäätöksen 8 artiklassa 
tarkoitettu valvontaoikeus, jotta se voi ilmoittaa komissiolle jo varhaisessa vaiheessa 
katsovansa, että ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi ylittää perussäädöksessä säädetyn 
täytäntöönpanovallan.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
9 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Voimassa olevien säädösten muuttaminen
Komissio tarkastelee 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä uudelleen 
ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
hyväksytyt perussäädökset niiden 
mukauttamiseksi vastaamaan uusia 
sääntöjä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklassa 
vahvistetusta säädösvallan ja 
täytäntöönpanovallan siirtämisestä. 
Komissio raportoi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti 
tämän uudelleentarkastelun kulusta. 
Raportteihin liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia. Ensisijaisesti 
mukautetaan niiden politiikan alojen 
menettelyt, joihin ei ole sovellettu 
Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 251 artiklaa ja 
joihin sovelletaan nyt tavallista 
lainsäätämisjärjestystä.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että ehdotuksen 10 artiklassa tarkoitettu siirtymäjärjestely on pelkästään 
tekninen ratkaisu, joka ei vaikuta säännöstön tarvittavaan tapauskohtaiseen muuttamiseen. 
Ensisijaisesti olisi mukautettava delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskeviin 
säännöksiin ne politiikan alat, joihin ei ole sovellettu yhteispäätösmenettelyä ja joihin 
sovelletaan nyt tavallista lainsäätämisjärjestystä.
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Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Voimassa olevien perussäädösten 
muuttaminen

Voimassa oleviin perussäädöksiin 
sovellettavat siirtymätoimenpiteet

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että ehdotuksen 10 artiklassa tarkoitettu siirtymäjärjestely on pelkästään 
tekninen ratkaisu, joka ei vaikuta säännöstön tarvittavaan tapauskohtaiseen muuttamiseen.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
hyväksytyissä perussäädöksissä säädetään 
komission täytäntöönpanovallan käytöstä 
päätöksen 1999/468/EY mukaisesti,

Kun ennen tämän asetuksen voimaantuloa 
hyväksytyissä perussäädöksissä, joille ei 
ole vielä tehty tämän asetuksen 
9 a artiklassa tarkoitettua mukautusta,
säädetään komission täytäntöönpanovallan 
käytöstä päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti, sovelletaan seuraavia 
sääntöjä:

a) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 
3 artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 4 artiklaan,

a) kun perussäädöksessä viitataan
päätöksen 1999/468/EY 3 artiklaan, 
sovelletaan tämän asetuksen 4 artiklassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä,

b) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 4 ja 
5 artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 5 artiklaan,

b) kun perussäädöksessä viitataan
päätöksen 1999/468/EY 4 ja 5 artiklaan, 
sovelletaan tämän asetuksen 5 artiklassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä,

c) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 
6 artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 6 artiklaan,

c) kun perussäädöksessä viitataan
päätöksen 1999/468/EY 6 artiklaan, 
sovelletaan tämän asetuksen 6 artiklan 
säännöksiä,
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d) viittaukset päätöksen 1999/468/EY 7 ja 
8 artiklaan katsotaan viittauksiksi tämän 
asetuksen 8 artiklaan.

d) kun perussäädöksessä viitataan
päätöksen 1999/468/EY 7 ja 8 artiklaan, 
sovelletaan tämän asetuksen 8 artiklan 
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

On tehtävä selväksi, että ehdotuksen 10 artiklassa tarkoitettu siirtymäjärjestely on pelkästään 
tekninen ratkaisu, joka ei vaikuta säännöstön tarvittavaan tapauskohtaiseen muuttamiseen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
 10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen 3 ja 7 artiklaa sovelletaan 
kaikkiin jo olemassa oleviin komiteoihin.

Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa
tämän asetuksen 3 ja 7 artiklaa sovelletaan 
kaikkiin jo olemassa oleviin komiteoihin.

Or. en 

Perustelu

On tehtävä selväksi, että ehdotuksen 10 artiklassa tarkoitettu siirtymäjärjestely on pelkästään 
tekninen ratkaisu, joka ei vaikuta säännöstön tarvittavaan tapauskohtaiseen muuttamiseen.
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PERUSTELUT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) tehdään uudenlainen ero 
säädösvallan siirron nojalla annettavien säädösten eli delegoitujen säädösten (290 artikla) ja 
täytäntöönpanosäädösten välillä (291 artikla). Ensiksi mainittuihin, luonteeltaan 
lainsäädäntötyyppisiin toimenpiteisiin sovelletaan valvontaa, jonka unionin lainsäätäjä 
määrittelee tapauskohtaisesti. Parlamentti antoi asiasta päätöslauselman ("Säädösvallan 
siirtovaltuutus") 5. toukokuuta 20101. Jälkimmäiset on esitetty sopimuksessa poikkeuksena 
sääntöön, jonka mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat kansalliset 
lainsäädäntönsä mukaiset toimenpiteet unionin oikeuden oikeudellisesti velvoittavien 
säädösten täytäntöönpanemiseksi. Poikkeus pitää sisällään sen, että jos unionin oikeudellisesti 
velvoittavat säädökset edellyttävät yhdenmukaista täytäntöönpanoa, kyseisillä säädöksillä 
siirretään täytäntöönpanovaltaa komissiolle2 ja jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä3. Parlamentti vahvistaa nyt yhdessä neuvoston kanssa tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla mekanismit, joiden mukaisesti 
täytäntöönpanovallan käyttöä valvotaan4

Esittelijä pitää ehdotusta periaatteessa myönteisenä ja erittelee tässä mietintöluonnoksessa 
kysymyksiä, joita hän pitää parlamentin kannalta erittäin tärkeinä ja joita on käsiteltävä 
säädöstekstissä.

Ensinnäkin olisi tehtävä selväksi, että komission 10 artiklassa ehdottama nykyisten 
komitologiamenettelyjen automaattinen mukauttaminen on vain tilapäinen järjestely, joka ei 
vaikuta tulevaan mukauttamiseen lainsäädäntömenettelyllä kukin erityistapaus huomioon 
ottaen. Käytännön syistä ja oikeusvarmuuden turvaamiseksi mukautus olisi tehtävä tietyn ajan 
kuluessa, mikä osoittaisi kaikkien asiassa mukana olevien toimielinten olevan sitoutuneita 
toteuttamaan käytännössä Lissabonin sopimuksesta johtuvat unionin oikeuden muutokset (ks. 
tarkistukset 3, 4, 9, 10 ja 11).

Toiseksi esittelijä pitää hyvin tärkeänä parlamentille ja neuvostolle tiedottamista. Koska 
parlamentti on lainsäätäjä, joka päättää delegoituihin säädöksiin / täytäntöönpanosäädöksiin 
turvautumisesta ja joka määrittelee kumpaankin toimenpiteeseen sovellettavat
valvontajärjestelyt (täytäntöönpanosäädösten osalta käsillä olevassa ehdotuksessa), komission 
on ilmoitettava parlamentille ja neuvostolle, miten se käyttää täytäntöönpanovaltaa. 
Luonnokset täytäntöönpanotoimenpiteiksi (myös uudet luonnokset, jos ensimmäistä luonnosta 
muutetaan) olisi toimitettava oma-aloitteisesti parlamentille ja neuvostolle (ks. tarkistus 7). 
Näin lainsäätäjät voivat reagoida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jos jompikumpi 
niistä katsoo, että toimenpideluonnos ylittää komissiolle perussäädöksellä annetun 
toimivallan. Komissiolla olisi sitten oltava velvollisuus ilmoittaa lainsäätäjälle, miten se aikoo 
ottaa huomioon parlamentin tai neuvoston ilmaiseman kannan, sekä perusteltava menettelynsä 
(ks. tarkistukset 2 ja 8).
                                               
1 P7_TA-PROV (2010) 0127, A7-0110/2010.
2 Tietyissä poikkeustapauksissa (SEU-sopimuksen 24 ja 26 artikla) täytäntöönpanovaltaa voidaan siirtää myös 
neuvostolle.
3 SEUT-sopimuksen 299 artiklan 1, 2 ja 3 kohta.
4 SEUT-sopimuksen 291 artiklan 3 kohta.
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Kolmanneksi esittelijä haluaisi selventää, missä mielessä perusteet sen määrittämiseksi, 
käytetäänkö tarkastelumenettelyä tai neuvoa-antavaa menettelyä, ovat lainsäätäjää 
velvoittavia (ks. tarkistus 1).

Esittelijä haluaa korostaa perussopimuksen nimenomaista sanamuotoa ja lainsäätäjän rooliin 
kuuluvaa oikeutta määrittää, täyttyvätkö ehdot. Asetuksessa olisi lisäksi tunnustettava, että 
kaikki täytäntöönpanosäädökset eivät ole velvoittavia (ks. tarkistus 5).

Mietintöluonnoksessa käsitellään vielä myös kysymystä siitä, miten komitean lausunnon 
puuttuminen vaikuttaa komissioon (ks. tarkistus 6).


