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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklassa vahvistetaan 
täytäntöönpanosäädösten hyväksymiskehys. Erityisesti mainitun artiklan 3 kohdassa 
parlamentin ja neuvoston edellytetään vahvistavan ennalta asetusten muodossa ne yleiset 
säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä.

Nykyisen komitologiapäätöksen 3, 4 ja 5 artiklaan sisältyvien nykyisten neuvoa-antavien, 
hallinto- ja sääntelymenettelyiden automaattinen mukauttaminen ei ole tarkoituksenmukaista. 
Unionin nykyinen säännöstö on tarkistettava huolellisesti sen selvittämiseksi, mitkä toimet 
kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklaan sisältyvien, 
delegoituja säädöksiä koskevien säännösten soveltamisalan piiriin. Komission pitäisi esittää 
asianmukaiset lainsäädäntöehdotukset tältä osin. Niin kauan kuin huolellista tarkistusta ei ole 
tehty, lainsäätäjän valtaoikeudet olisi turvattava asianmukaisilla siirtymäsäännöillä.

Olisi tartuttava mahdollisuuteen korjata nykyisten käytäntöjen puutteita. Erityisesti 
parlamentin tiedonsaantia täytäntöönpanomenettelyistä olisi vahvistettava. Asetusehdotuksen 
8 artiklaa olisi siksi terästettävä.

Tätä nykyä täytäntöönpanomenettely ei koske ainoastaan täytäntöönpanosäädösten laadintaa. 
On itse asiassa tapauksia, joissa täytäntöönpanosäädöksen puuttumisen taustojen pitäisi olla 
lainsäätäjän tiedossa (esim. asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklassa oleva 
vaatimustenmukaisuuden tarkastusmenettely, jossa arvioidaan tarvetta sisällyttää IMO:n 
sääntöjä unionin lainsäädäntöön).

Tietyissä komitologiapäätöstapauksissa parlamentin tiedonsaanti hoidettiin toimielinten 
välisellä yhteistyöllä, jossa oli kuukauden mittainen ns. tarkastusoikeuskausi (esim. 
luottamuksellisissa menettelyissä, kuten se, jossa laadittiin ns. musta lista lentoliikenteen 
harjoittajista ja jolloin sovellettiin yhteisymmärrykseen perustuvaa kiireellistä menettelyä). 
Kyseisen jakson poistaminen vaikuttaa hyväksyttävältä vain, jos taataan, että parlamentti saa 
tietoja ajoissa ja täysimääräisesti.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa 
sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
olisi tiedotettava säännöllisesti
komiteoiden työstä.

(12) Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
olisi tiedotettava täysimääräisesti 
komiteoiden työstä samaan aikaan kuin 
komiteoiden jäsenille.

Perustelu

Parlamentin tiedonsaantia olisi parannettava.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Kunnes Euroopan unionin 
säännöstö on mukautettu Lissabonin 
sopimukseen tältä osin, siirtymäkauden 
säännöillä pitäisi varmistaa, että 
Euroopan parlamentti ja neuvosto 
valvovat asianmukaisesti ja 
tapauskohtaisesti komissiolle EY:n 
perustamissopimuksen 202 artiklan 
nojalla siirretyn ja nykyisin Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron alaisuuteen kuuluvaa valtaa.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiota avustaa komitea, joka 
muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja 
jonka puheenjohtajana on komission 
edustaja.

2. Komissiota avustaa komitea, joka 
muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja 
jonka puheenjohtajana on komission 
edustaja. Euroopan parlamentin 
edustajilla on oikeus osallistua 
tarkkailijoina.

Perustelu

Parlamentin tiedonsaantia olisi parannettava.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Euroopan parlamentilla ja neuvostolla 
on oikeus saada 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot käyttöönsä.

2. Euroopan parlamentilla ja neuvostolla 
on oikeus saada 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot sekä kaikki muut komiteoiden 
menettelyiden aikana esiin tulevat tiedot 
käyttöönsä samaan aikaan kuin 
komitealla. Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitettuihin asiakirjoihin 
myöhemmin tehdyt muutokset on 
merkittävä selvästi, mutta nämä 
muutokset eivät saa missään tapauksessa 
vähentää toimielinten välistä avoimuutta.
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Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla

Komiteoiden menettelyissä esiin tulevat 
asiat
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
analysoida, pohdiskella ja kommentoida 
mitä tahansa komiteoiden menettelyissä 
esiin tulevaa asiaa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumotun päätöksen 5 a artikla kuitenkin 
pidetään voimassa niitä voimassa olevia 
perussäädöksiä varten, joissa siihen 
viitataan.

2. Kumotun päätöksen 5 a artikla, lukuun 
ottamatta sen 3 ja 4 kohtaa, kuitenkin 
pidetään voimassa niitä voimassa olevia 
säädöksiä varten, joissa siihen viitataan.
Myös asetuksen 10 artiklan 2 a kohtaa 
sovelletaan.

Perustelu

Säädösvallan siirtovaltuudesta 5. toukokuuta 2010 annetun parlamentin päätöslauselman 
mukaista vähimmäismääräaikaa delegoitujen säädösten vastustamiselle pitäisi soveltaa.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Voimassa olevien perussäädösten 
muuttaminen

Siirtymäsäännöt
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Perustelu

Olisi korostettava, että nämä säännöt koskevat siirtymäkautta ja että niitä sovelletaan 
ainoastaan, kunnes yhteisön säännöstö on mukautettu Lissabonin sopimukseen delegoitujen 
säädösten ja täytäntöönpanosäädösten osalta.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Seuraavaa menettelyä sovelletaan 
soveltamisalaltaan yleisiin 
toimenpiteisiin:
a) Komissio toimittaa lopullisen 
ehdotuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ennen toimenpiteen 
hyväksymistä.
b) Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voivat vastustaa toimenpidettä kahden 
kuukauden kuluessa sen esittämisestä. 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta tätä määräaikaa pidennetään 
kahdella kuukaudella.
c) Jollei Euroopan parlamentti eikä 
neuvosto ole määräajan umpeutuessa 
vastustanut toimenpidettä, komissio 
hyväksyy sen. Toimenpide voidaan 
hyväksyä ja se voi tulla voimaan ennen 
määräajan päättymistä, jos Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat molemmat 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne 
vastusta sitä.
d) Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa toimenpidettä, sitä ei hyväksytä. 
Vastustava toimielin esittää syyt, miksi se 
vastustaa toimenpidettä.

Perustelu

Tämä mekanismi takaa lainsäätäjien valtaoikeudet ja se koskee tapauksia, joissa 
yleisluonteisten säädösten hyväksymisen sääntely- tai hallintomenettely pitäisi korvata 
delegoituja säädöksiä koskevalla menettelyllä. Säädösvallan siirtovaltuudesta 5. toukokuuta 
2010 annetun parlamentin päätöslauselman mukainen määräaika delegoitujen säädösten 
vastustamiselle on minimivaatimus.
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