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EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin 
hyväksyy:

1. muistuttaa, että unionin sääntöjä laaditaan myös lainsäätämistasoa alemmilla tasoilla 
säädöksissä, joilla kehitetään ja pannaan täytäntöön lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttäviä säädöksiä, ja että on välttämätöntä huolehtia perussopimuksen 
moitteettomasta soveltamisesta, jotta varmistetaan myös ensin mainittuja säädöksiä 
koskevan demokraattisen legitimiteetin riittävä taso;

2. korostaa, että delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten käyttö olisi rajoitettava 
puhtaasti teknisiin ja/tai hallinnollisiin asioihin; katsoo, että poliittisiin kysymyksiin olisi 
sovellettava unionin kansalaisten ulottuvilla olevaa demokraattista ja avointa 
yhteispäätösmenettelyä;

3. muistuttaa, että perussopimuksen 290 ja 291 artiklan mukaan delegoidut säädökset ja 
täytäntöönpanosäädökset vastaavat eri tarpeisiin eivätkä siten voi korvata toinen toisiaan; 
katsoo, että delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten erottaminen toisistaan sekä 
perussäädökseen sisällytettävien säädösten asianmukainen valitseminen ovat tärkeitä 
poliittisia kysymyksiä, joita esittelijöiden ja varjoesittelijöiden olisi käsiteltävä aikaisessa 
vaiheessa lainsäädäntömietintöluonnosten laatimisen aikana valiokuntien sihteeristöjen ja 
erityisesti oikeudellisen yksikön avulla;

4. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksen delegoitujen säädösten ja 
täytäntöönpanosäädösten käyttöä koskevista täsmällisistä toimielinten välisistä 
kriteereistä, mukaan lukien tarkastelumekanismit, näiden säädösten laatimiseen johtavan 
päätöksenteon eri vaiheiden pohjalta;

5. korostaa, että parlamentti kohtaa enenevässä määrin ongelmia neuvotellessaan neuvoston 
kanssa, koska neuvosto on haluton harkitsemaan delegoitujen säädösten käyttämistä ja 
koska siitä huolimatta, että kaikkien tarpeellisten osioiden sisällyttäminen 
perussäädökseen vain täytäntöönpanosäädösten sallimiseksi saattaa olla oikeudellisesti 
pätevä vaihtoehto, tämä lähestymistapa voi olla äärimmäisen vaikeaa joissakin 
tapauksissa, esimerkiksi aloilla, joilla teknologia on vielä kehitysvaiheessa; huomauttaa, 
että edellä mainitun lisäksi tämä lähestymistapa saattaa johtaa EU:n paremman sääntelyn 
periaatteiden kanssa ristiriidassa olevien säädösten hyväksymiseen; kehottaa komissiota 
perussopimusten valvojana noudattamaan Lissabonin sopimuksen 290 ja 291 artiklan 
mukaisia velvoitteitaan ja tukemaan täysin Euroopan parlamenttia sen oikeuksien 
puolustamisessa neuvoston kanssa käytävissä neuvotteluissa;

6. katsoo, että työjärjestyksen 37 a artiklan mukaista mahdollisuutta pyytää oikeudellisten 
asioiden valiokunnan lausuntoa olisi käytettävä useammin, jotta vahvistettaisiin 
esittelijöiden asemaa lainsäädäntöneuvotteluissa;

7. on huolissaan mukauttamisesta, koska neuvosto suhtautuu kielteisesti delegoitujen 
säädösten käyttämiseen ja koska edellä mainitun seurauksena parlamentti saattaisi 
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menettää valvonta- ja tarkasteluoikeutensa siinä tapauksessa, että valvonnan käsittävät 
sääntelymenettelyt muuttuvat täytäntöönpanosäädöksiksi turvallisuuden kaltaisen tärkeän 
ja poliittisesti arkaluonteisen lainsäädännön osalta; kehottaa siksi komissiota ja neuvostoa 
noudattamaan perussopimusta ja pyrkimään sen tavoitteisiin sekä varmistamaan 
delegoituja säädöksiä koskevien Euroopan parlamentin oikeuksien mukainen 
demokraattisen valvonnan toteutuminen;

8. korostaa, että monilla sääntelyn aloilla, kuten liikenteen alalla, kysymykset, jotka ensi 
näkemältä näyttävät teknisiltä kysymyksiltä, saattavat sisältää poliittisia valintoja, joiden 
seuraukset ovat merkittäviä; korostaa näin ollen, että parlamentille olisi varmistettava 
riittävä asiantuntemus, jonka avulla se voi harjoittaa valvontaoikeuksiaan 
riippumattomasti, jotta demokraattinen legitimiteetti voidaan varmistaa kaikilta osin EU:n 
lainsäädäntöprosessissa;

9. pitää tärkeänä parlamentin osallistumista delegoitujen säädösten valmisteluvaiheeseen, 
koska delegoituja säädöksiä koskevan parlamentin valvontaoikeuden harjoittaminen 
saattaa olla vaikeaa ilman valmisteluvaiheen riittävää seurantaa ja ilman delegoitujen 
säädösten sisällön arvioimiseen tarvittavaa asiantuntemusta ottaen huomioon, että 
valiokunnissa niiden tarkasteluun varattu aika ja varatut resurssit ovat rajallisia;

10. kehottaa komissiota varmistamaan, että kansallisille asiantuntijoille ja Euroopan 
parlamentin asiantuntijoille annetaan samat tiedot ja että heidän kohtelussaan noudatetaan 
yhtäläistä avoimuutta;

11. katsoo, että lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten Lissabonin sopimuksen 
jälkeisen mukauttamisen yhteydessä toimet, joihin aiemmin sovellettiin valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä, olisi muutettava delegoiduiksi säädöksiksi 
täytäntöönpanosäädösten sijaan, elleivät ne ole poikkeuksellisesti perusteltuja. 
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