
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 182/2011,

annettu 16 päivänä helmikuuta 2011,

yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission
täytäntöönpanovallan käyttöä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 291 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Jos unionin oikeudellisesti velvoittavat säädökset edellyt
tävät yhdenmukaista täytäntöönpanoa, näissä säädöksissä,
jäljempänä ’perussäädökset’, siirretään täytäntöönpanoval
taa komissiolle tai, tietyissä asianmukaisesti perustelluissa
tapauksissa sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
24 ja 26 artiklassa määrätyissä tapauksissa, neuvostolle.

(2) On lainsäätäjän asia päättää Euroopan unionin toimin
nasta tehdyssä sopimuksessa vahvistettuja perusteita täy
simääräisesti noudattaen kunkin perussäädöksen osalta,
siirretäänkö täytäntöönpanovaltaa komissiolle mainitun
perussopimuksen 291 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(3) Tähän asti komission täytäntöönpanovallan käyttöä on
säädelty neuvoston päätöksellä 1999/468/EY (2).

(4) Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa
edellytetään nyt, että Euroopan parlamentti ja neuvosto
vahvistavat yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukai
sesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanoval
lan käyttöä.

(5) On tarpeen varmistaa, että tällaista valvontaa koskevat
menettelyt ovat selkeitä, tehokkaita ja oikeassa suhteessa
täytäntöönpanosäädösten luonteeseen ja että niissä on
otettu huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen institutionaaliset vaatimukset sekä päätöksen
1999/468/EY täytäntöönpanosta saatu kokemus ja siinä
noudatettu yhteinen käytäntö.

(6) Kun perussäädöksessä edellytetään jäsenvaltioiden suorit
tavan valvontaa komission hyväksyessä täytäntöönpano
säädöksiä, on asianmukaista, että tätä valvontaa varten
perustetaan komiteoita, jotka muodostuvat jäsenvaltioi
den edustajista ja joiden puheenjohtajana on komission
edustaja.

(7) Valvontamekanismiin olisi tarvittaessa sisällytettävä asian
saattaminen muutoksenhakukomiteaan, jonka olisi ko
koonnuttava asianmukaisella tasolla.

(8) Menettelyn yksinkertaistamiseksi komission olisi täytän
töönpanovaltaa käyttäessään noudatettava ainoastaan
jompaakumpaa kahdesta menettelystä, jotka ovat neu
voa-antava menettely ja tarkastelumenettely.

(9) Jotta menettelyä voidaan yksinkertaistaa edelleen, olisi
komiteoihin sovellettava yhteisiä menettelysääntöjä, mu
kaan lukien keskeiset säännökset, jotka koskevat niiden
työskentelyä sekä mahdollisuutta antaa lausunto kirjallista
menettelyä noudattaen.

(10) Olisi säädettävä perusteet sen määrittämiseksi, mitä me
nettelyä käytetään komission antamia täytäntöönpanosää
döksiä hyväksyttäessä. Paremman yhdenmukaisuuden
edistämiseksi menettelyä koskevien vaatimusten olisi ol
tava oikeassa suhteessa hyväksyttävien täytäntöönpano
säädösten luonteeseen ja vaikutukseen.

(11) Tarkastelumenettelyä olisi sovellettava erityisesti silloin,
kun hyväksytään yleisluonteisia säädöksiä, joiden tarkoi
tuksena on panna täytäntöön perussäädöksiä, ja erityisiä
täytäntöönpanosäädöksiä, joiden vaikutus saattaa olla
merkittävä. Tällä menettelyllä olisi varmistettava, ettei ko
missio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, elleivät ne
ole komitean lausunnon mukaisia, lukuun ottamatta hy
vin poikkeuksellisia olosuhteita, joissa niitä voidaan so
veltaa rajoitetun ajan. Menettelyllä olisi varmistettava
myös se, että komissio voi tarkastella uudelleen ehdotusta
täytäntöönpanosäädökseksi, jos komitea ei ole antanut
lausuntoa, ja ottaa tuolloin huomioon komiteassa ilmais
tut näkemykset.

(12) Jos perussäädöksellä siirretään komissiolle täytäntöönpa
novaltaa, joka liittyy budjettivaikutuksiltaan huomattaviin
tai kolmansia maita koskeviin ohjelmiin, olisi sovellettava
tarkastelumenettelyä.
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(1) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. joulukuuta 2010 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
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(13) Komitean puheenjohtajan olisi pyrittävä löytämään rat
kaisuja, joilla on mahdollisimman laaja tuki komiteassa
tai muutoksenhakukomiteassa, ja selitettävä, millä tavoin
keskustelut ja muutosehdotukset on otettu huomioon.
Tämän vuoksi komission olisi kiinnitettävä erityistä huo
miota komiteassa tai muutoksenhakukomiteassa ilmais
tuihin näkemyksiin, jotka koskevat ehdotuksia lopullisiksi
polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteiksi.

(14) Kun komissio harkitsee, hyväksyykö se täytäntöönpano
säädöksiksi muita ehdotuksia, jotka koskevat erityisen
arkoja aloja, kuten verotusta, kuluttajien terveyttä, elintar
viketurvallisuutta ja ympäristönsuojelua, se pyrkii tasapai
noisen ratkaisun löytääkseen mahdollisuuksien mukaan
välttämään poikkeamasta muutoksenhakukomiteassa
mahdollisesti esiin tulevasta täytäntöönpanosäädöksen ai
heellisuutta vastustavasta vallitsevasta kannasta.

(15) Neuvoa-antavaa menettelyä olisi pääsääntöisesti sovellet
tava kaikissa muissa tapauksissa tai aina silloin, kun se
katsotaan asianmukaisemmaksi menettelyksi.

(16) Erittäin kiireellisissä tapauksissa olisi oltava mahdollista
hyväksyä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosää
döksiä, jos tällaisesta mahdollisuudesta säädetään perus
säädöksessä.

(17) Euroopan parlamentille ja neuvostolle olisi tiedotettava
viipymättä ja säännöllisin väliajoin komiteoiden työsken
telystä.

(18) Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi, kun otetaan
huomioon niillä olevat oikeudet, jotka liittyvät unionin
säädösten laillisuuden tarkistamiseen, voitava milloin ta
hansa ilmoittaa komissiolle katsovansa, että ehdotus täy
täntöönpanosäädökseksi ylittää perussäädöksessä sää
detyn täytäntöönpanovallan.

(19) Olisi varmistettava, että yleisöllä on mahdollisuus saada
tietoja komiteoiden työskentelystä Euroopan parlamentin,
neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1049/2001 (1) mukaisesti.

(20) Komission olisi ylläpidettävä rekisteriä, joka sisältää tie
toja komiteoiden työskentelystä. Sen vuoksi olisi salaisiksi
luokiteltujen asiakirjojen suojaa koskevia sääntöjä, joita
sovelletaan komissioon, sovellettava myös tämän rekiste
rin käyttöön.

(21) Päätös 1999/468/EY olisi kumottava. Jotta voidaan huo
lehtia siirtymisestä päätöksen 1999/468/EY mukaisesta
sääntelystä tämän asetuksen soveltamiseen, olisi kaikki
voimassa olevassa lainsäädännössä olevat viittaukset mai
nitussa päätöksessä säädettyihin menettelyihin, sen 5 a
artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenette
lyä lukuun ottamatta, katsottava viittauksiksi tässä asetuk
sessa säädettyihin vastaaviin menettelyihin. Päätöksen
1999/468/EY 5 a artiklan vaikutukset olisi pidettävä ti
lapäisesti voimassa niiden voimassa olevien perussäädös
ten osalta, joissa viitataan tuohon artiklaan.

(22) Tämä asetus ei vaikuta kilpailusääntöjen täytäntöönpanoa
koskevaan komission toimivaltaan, josta määrätään Eu
roopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään yleiset säännöt ja periaatteet, joita
sovelletaan silloin, kun oikeudellisesti velvoittavassa unionin sää
döksessä, jäljempänä ’perussäädös’, määritetään yhdenmukaisen
täytäntöönpanon tarve ja edellytetään, että jäsenvaltiot valvovat
komissiota tämän hyväksyessä täytäntöönpanosäädöksiä.

2 artikla

Menettelyn valinta

1. Perussäädöksessä voidaan säätää neuvoa-antavan menette
lyn tai tarkastelumenettelyn soveltamisesta, jolloin otetaan huo
mioon tarvittavan täytäntöönpanosäädöksen luonne tai vaiku
tukset.

2. Tarkastelumenettelyä sovelletaan erityisesti silloin, kun hy
väksytään

a) yleisluonteisia täytäntöönpanosäädöksiä;

b) muita täytäntöönpanosäädöksiä, jotka liittyvät

i) vaikutuksiltaan huomattaviin ohjelmiin;

ii) yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja kalastuspolitiikkaan;

iii) ympäristöön, turvallisuuteen taikka ihmisten, eläinten tai
kasvien terveyden tai turvallisuuden suojeluun;

iv) yhteiseen kauppapolitiikkaan;

v) verotukseen.
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3. Neuvoa-antavaa menettelyä sovelletaan pääsääntöisesti nii
den täytäntöönpanosäädösten hyväksymiseen, jotka eivät kuulu
2 kohdan soveltamisalaan. Neuvoa-antavaa menettelyä voidaan
kuitenkin asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa soveltaa 2
kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten hyväksymi
seen.

3 artikla

Yhteiset säännökset

1. Tässä artiklassa säädettyjä yhteisiä säännöksiä sovelletaan
kaikkiin 4–8 artiklassa tarkoitettuihin menettelyihin.

2. Komissiota avustaa komitea, joka muodostuu jäsenvaltioi
den edustajista. Komitean puheenjohtajana on komission edus
taja. Puheenjohtaja ei osallistu komitean äänestyksiin.

3. Puheenjohtaja esittää komitealle ehdotuksen täytäntöönpa
nosäädökseksi, joka komission on määrä hyväksyä.

Asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta pu
heenjohtaja kutsuu kokouksen koolle aikaisintaan 14 päivän
kuluttua siitä, kun ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi ja alus
tava esityslista on toimitettu komitealle. Komitea antaa lausun
tonsa ehdotuksesta täytäntöönpanosäädökseksi määräajassa,
jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan.
Määräaikojen on oltava oikeasuhteisia ja niillä on annettava
komitean jäsenille tosiasiallinen mahdollisuus tarkastella varhai
sessa vaiheessa ehdotuksia täytäntöönpanosäädöksiksi ja ilmaista
näkemyksensä.

4. Ennen kuin komitea antaa lausunnon, kuka tahansa ko
mitean jäsen voi ehdottaa muutoksia, ja puheenjohtaja voi tuoda
esiin muutettuja ehdotuksia täytäntöönpanosäädökseksi.

Puheenjohtajan on pyrittävä löytämään ratkaisuja, joilla on
mahdollisimman laaja tuki komiteassa. Puheenjohtaja ilmoittaa
komitealle siitä, miten keskustelut ja muutosehdotukset on
otettu huomioon, erityisesti siltä osin kuin on kyse ehdotuksista,
joilla on ollut laaja tuki komiteassa.

5. Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa puheenjohtaja
voi hankkia komitean lausunnon kirjallista menettelyä noudat
taen. Puheenjohtaja lähettää komitean jäsenille ehdotuksen täy
täntöönpanosäädökseksi ja asettaa määräajan lausunnon antami
selle asian kiireellisyyden mukaan. Komitean jäsenen, joka ei
ennen määräajan päättymistä vastusta ehdotusta täytäntöönpa
nosäädökseksi tai ei nimenomaisesti pidättäydy äänestämästä
siitä, katsotaan antaneen suostumuksensa ehdotukselle täytän
töönpanosäädökseksi.

Jollei perussäädöksessä toisin säädetä, kirjallinen menettely pää
tetään tuloksettomana, jos puheenjohtaja ensimmäisessä alakoh
dassa tarkoitetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsen
sitä pyytää. Tällöin puheenjohtaja kutsuu komitean koolle koh
tuullisen ajan kuluessa.

6. Komitean lausunto merkitään pöytäkirjaan. Komitean jä
senillä on oikeus pyytää, että heidän kantansa merkitään pöy
täkirjaan. Puheenjohtaja lähettää pöytäkirjan viipymättä komi
tean jäsenille.

7. Tapauksen mukaan valvontajärjestelmään sisällytetään
mahdollisuus saattaa asia muutoksenhakukomitean käsiteltä
väksi.

Muutoksenhakukomitea hyväksyy työjärjestyksensä komission
ehdotuksesta jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.

Jos asia pannaan vireille muutoksenhakukomiteassa, se kokoon
tuu asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta ai
kaisintaan 14 päivän ja viimeistään kuuden viikon kuluttua päi
västä, jona asia on saatettu sen käsiteltäväksi. Muutoksenhaku
komitean on annettava lausuntonsa kahden kuukauden kuluttua
päivästä, jona asia on saatettu sen käsiteltäväksi, sanotun kui
tenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

Komission edustaja toimii muutoksenhakukomitean puheenjoh
tajana.

Puheenjohtaja määrää muutoksenhakukomitean kokouspäivän
tiiviissä yhteistyössä komitean jäsenten kanssa, jotta jäsenvaltiot
ja komissio voivat huolehtia siitä, että ne ovat siinä edustettuina
asianmukaisella tasolla. Komissio kutsuu koolle muutoksenha
kukomitean ensimmäisen kokouksen viimeistään 1 päivänä
huhtikuuta 2011, jotta komitea voi hyväksyä työjärjestyksensä.

4 artikla

Neuvoa-antava menettely

1. Jos sovelletaan neuvoa-antavaa menettelyä, komitea antaa
lausuntonsa, tarvittaessa äänestettyään. Jos komitea äänestää,
lausunto annetaan sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.

2. Komissio päättää, hyväksytäänkö ehdotus täytäntöönpano
säädökseksi, ottaen mahdollisimman suuressa määrin huomioon
komiteassa käydyistä keskusteluista tehdyt päätelmät ja komi
tean antaman lausunnon.

5 artikla

Tarkastelumenettely

1. Jos sovelletaan tarkastelumenettelyä, komitea antaa lausun
tonsa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 4 ja 5
kohdassa ja, soveltuvissa tapauksissa, Euroopan unionin toimin
nasta tehdyn sopimuksen 238 artiklan 3 kohdassa määrätyllä
enemmistöllä, kun on kyse säädöksistä, jotka hyväksytään ko
mission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden
edustajien äänet painotetaan mainituissa artikloissa määrätyin
tavoin.

2. Jos komitea antaa puoltavan lausunnon, komissio hyväk
syy ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi.
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3. Jos komitea antaa kielteisen lausunnon, komissio ei hy
väksy kyseessä olevaa ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, sa
notun kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan soveltamista. Jos täy
täntöönpanosäädös katsotaan tarpeelliseksi, puheenjohtaja voi
joko toimittaa muutetun ehdotuksen täytäntöönpanosäädök
seksi samalle komitealle kahden kuukauden kuluessa kielteisen
lausunnon antamisesta tai toimittaa ehdotuksen täytäntöönpa
nosäädökseksi muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi kuukau
den kuluessa tällaisen lausunnon antamisesta.

4. Jos lausuntoa ei anneta, komissio voi, toisessa alakohdassa
säädettyjä tapauksia lukuun ottamatta, hyväksyä ehdotuksen täy
täntöönpanosäädökseksi. Jos komissio ei hyväksy ehdotusta täy
täntöönpanosäädökseksi, puheenjohtaja voi esittää komitealle
sitä koskevan muutetun ehdotuksen.

Jäljempänä olevan 7 artiklan soveltamista rajoittamatta komissio
ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, jos

a) säädös koskee verotusta, rahoituspalveluja tai ihmisten, eläin
ten tai kasvien terveyden tai turvallisuuden suojelua taikka
lopullisia monenvälisiä suojatoimenpiteitä;

b) perussäädöksessä säädetään, ettei ehdotusta täytäntöönpano
säädökseksi voida hyväksyä, ellei lausuntoa ole annettu; tai

c) komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö vastustaa sitä.

Jos täytäntöönpanosäädös katsotaan jossain toisessa alakohdassa
tarkoitetussa tapauksessa tarpeelliseksi, puheenjohtaja voi joko
toimittaa muutetun ehdotuksen mainitusta säädöksestä samalle
komitealle kahden kuukauden kuluessa äänestyksestä tai toimit
taa ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi muutoksenhakuko
mitean käsiteltäväksi kuukauden kuluessa äänestyksestä.

5. Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, seuraavaa me
nettelyä noudatetaan hyväksyttäessä ehdotuksia lopullisiksi pol
kumyynti- tai tasoitustoimenpiteiksi, jos komitea ei ole antanut
lausuntoa ja sen jäsenten yksinkertainen enemmistö vastustaa
ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi.

Komissio neuvottelee jäsenvaltioiden kanssa. Aikaisintaan 14
päivän ja viimeistään kuukauden kuluttua komitean kokouksesta
komissio ilmoittaa komitean jäsenille neuvottelujen tuloksista ja
toimittaa ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi muutoksenha
kukomitean käsiteltäväksi. Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 7 koh
dassa säädetään, muutoksenhakukomitea kokoontuu aikaisin
taan 14 päivän ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun
ehdotus täytäntöönpanosäädökseksi on saatettu sen käsiteltä
väksi. Muutoksenhakukomitea antaa lausuntonsa 6 artiklan mu
kaisesti. Tässä kohdassa säädetyt määräajat eivät vaikuta tarpee
seen noudattaa asiaa koskevissa perussäädöksissä säädettyjä
määräaikoja.

6 artikla

Asian saattaminen muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi

1. Muutoksenhakukomitea antaa lausuntonsa 5 artiklan 1
kohdassa säädetyllä enemmistöllä.

2. Ennen lausunnon antamista kaikki muutoksenhakukomi
tean jäsenet voivat ehdottaa muutoksia ehdotukseen täytäntöön
panosäädökseksi ja puheenjohtaja voi päättää, muutetaanko sitä.

Puheenjohtajan on pyrittävä löytämään ratkaisuja, joilla on
mahdollisimman laaja tuki muutoksenhakukomiteassa.

Puheenjohtaja ilmoittaa muutoksenhakukomitealle siitä, miten
keskustelut ja muutosehdotukset on otettu huomioon, erityisesti
siltä osin kuin on kyse sellaisista muutosehdotuksista, joita on
laajalti kannatettu muutoksenhakukomiteassa.

3. Jos muutoksenhakukomitea antaa puoltavan lausunnon,
komissio hyväksyy ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi.

Jos lausuntoa ei anneta, komissio voi hyväksyä ehdotuksen täy
täntöönpanosäädökseksi.

Jos muutoksenhakukomitea antaa kielteisen lausunnon, komis
sio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, komissio ei
lopullisten monenvälisten suojatoimenpiteiden hyväksymisen
osalta hyväksy ehdotettua toimenpidettä, jos 5 artiklan 1 koh
dassa säädetyllä enemmistöllä hyväksyttyä puoltavaa lausuntoa
ei ole annettu.

5. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, muutoksenha
kukomitea antaa 1 päivään syyskuuta 2012 saakka lausuntonsa
lopullisia polkumyynti- tai tasoitustoimenpiteitä koskevan ehdo
tuksen johdosta jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.

7 artikla

Täytäntöönpanosäädösten hyväksyminen
poikkeustapauksissa

Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 3 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdan
toisessa alakohdassa säädetään, komissio voi hyväksyä ehdotuk
sen täytäntöönpanosäädökseksi, jos se on tarpeen hyväksyä vii
pymättä, jotta vältetään merkittävien markkinahäiriöiden synty
minen maatalousalalla tai unionin taloudellisten etujen vaaran
tuminen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
325 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Tällöin komissio saattaa hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen
välittömästi muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi. Jos muu
toksenhakukomitea antaa hyväksytystä täytäntöönpanosäädök
sestä kielteisen lausunnon, komissio kumoaa tämän säädöksen
välittömästi. Jos muutoksenhakukomitea antaa puoltavan lau
sunnon tai jos lausuntoa ei anneta, täytäntöönpanosäädös jää
voimaan.
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8 artikla

Välittömästi sovellettavat täytäntöönpanosäädökset

1. Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 artiklassa säädetään, perussää
döksessä voidaan säätää, että asianmukaisesti perustelluissa erit
täin kiireellisissä tapauksissa sovelletaan tätä artiklaa.

2. Komissio hyväksyy välittömästi sovellettavan täytäntöön
panosäädöksen saattamatta sitä ennalta komitean käsiteltäväksi,
ja se on voimassa enintään kuuden kuukauden ajan, jollei perus
säädöksessä toisin säädetä.

3. Puheenjohtaja toimittaa 2 kohdassa tarkoitetun säädöksen
viimeistään 14 päivän kuluessa sen hyväksymisestä asianomai
selle komitealle tämän lausunnon saamiseksi.

4. Jos sovelletaan tarkastelumenettelyä ja komitea antaa kiel
teisen lausunnon, komissio kumoaa välittömästi 2 kohdan mu
kaisesti hyväksytyn täytäntöönpanosäädöksen.

5. Jos komissio hyväksyy väliaikaisia polkumyynti- tai tasoi
tustoimenpiteitä, sovelletaan tässä artiklassa säädettyä menette
lyä. Komissio hyväksyy tällaisia toimenpiteitä neuvoteltuaan jä
senvaltioiden kanssa tai, erittäin kiireellisissä tapauksissa, ilmoi
tettuaan asiasta niille. Jälkimmäisessä tapauksessa neuvottelut
käydään viimeistään kymmenen päivän kuluessa siitä, kun jä
senvaltioille on ilmoitettu komission hyväksymistä toimenpi
teistä.

9 artikla

Työjärjestys

1. Kukin komitea hyväksyy puheenjohtajansa ehdotuksesta ja
jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä työjärjestyksensä työjär
jestyksen mallin pohjalta, jonka komissio laatii neuvoteltuaan
jäsenvaltioiden kanssa. Komissio julkaisee tämän mallin Euroo
pan unionin virallisessa lehdessä.

Jo olemassa olevat komiteat mukauttavat tarvittaessa työjärjes
tyksensä työjärjestyksen mallin mukaiseksi.

2. Komiteoihin sovelletaan samoja yleisön oikeutta tutustua
asiakirjoihin koskevia periaatteita ja edellytyksiä sekä tietosuojaa
koskevia sääntöjä, joita sovelletaan komissioon.

10 artikla

Komiteoiden työskentelystä tiedottaminen

1. Komissio pitää yllä komiteoiden työskentelyä koskevaa
rekisteriä, joka sisältää

a) luettelon komiteoista;

b) komiteoiden kokousten esityslistat;

c) yhteenvedon kokouspöytäkirjoista sekä luettelot viranomai
sista ja organisaatioista, joihin jäsenvaltioiden edustajikseen
nimeämät henkilöt kuuluvat;

d) ehdotukset täytäntöönpanosäädöksiksi, joista komiteoita on
pyydetty antamaan lausunto;

e) äänestystulokset;

f) komiteoiden lausuntojen antamisen jälkeen laaditut lopulliset
ehdotukset täytäntöönpanosäädöksiksi;

g) tiedot, jotka koskevat komission antamaa hyväksyntää lopul
lisille ehdotuksille täytäntöönpanosäädöksiksi; ja

h) tilastotietoja komiteoiden työskentelystä.

2. Komissio julkaisee myös vuosikertomuksen komiteoiden
työskentelystä.

3. Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on oikeus sovellet
tavien sääntöjen mukaisesti saada 1 kohdassa tarkoitetut tiedot
käyttöönsä.

4. Komissio antaa Euroopan parlamentin ja neuvoston saa
taville 1 kohdan b, d ja f alakohdassa tarkoitetut asiakirjat sa
maan aikaan, kun ne lähetetään komitean jäsenille, ja ilmoittaa
niille samalla, että tällaiset asiakirjat ovat saatavilla.

5. Kaikkia 1 kohdan a–g alakohdassa tarkoitettuja asiakirjoja
sekä 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja tietoja koskevat vii
tetiedot julkistetaan rekisterissä.

11 artikla

Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkistamisoikeus

Jos perussäädös on hyväksytty tavallisessa lainsäätämisjärjestyk
sessä, Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa
ilmoittaa komissiolle katsovansa, että ehdotus täytäntöönpano
säädökseksi ylittää perussäädöksessä säädetyn täytäntöönpano
vallan. Tällöin komissio tarkastelee uudelleen ehdotusta täytän
töönpanosäädökseksi esitetyt kannat huomioiden ja ilmoittaa
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, aikooko se pitää voi
massa ehdotuksen täytäntöönpanosäädökseksi, muuttaa sitä tai
peruuttaa sen.

12 artikla

Päätöksen 1999/468/EY kumoaminen

Kumotaan päätös 1999/468/EY.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan vaikutukset pysyvät voi
massa niiden voimassa olevien perussäädösten osalta, joissa sii
hen viitataan.
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13 artikla

Siirtymäsäännökset: voimassa olevien perussäädösten
mukauttaminen

1. Jos ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksytyissä
perussäädöksissä säädetään komission täytäntöönpanovallan
käytöstä päätöksen 1999/468/EY mukaisesti, sovelletaan seuraa
via sääntöjä:

a) jos perussäädöksessä viitataan päätöksen 1999/468/EY
3 artiklaan, sovelletaan tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoi
tettua neuvoa-antavaa menettelyä;

b) jos perussäädöksessä viitataan päätöksen 1999/468/EY
4 artiklaan, sovelletaan tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoi
tettua tarkastelumenettelyä, 5 artiklan 4 kohdan toista ja
kolmatta alakohtaa lukuun ottamatta;

c) jos perussäädöksessä viitataan päätöksen 1999/468/EY
5 artiklaan, sovelletaan tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoi
tettua tarkastelumenettelyä ja perussäädöksessä katsotaan
säädetyn, ettei komissio saa hyväksyä ehdotusta täytäntöön
panosäädökseksi, jollei lausuntoa ole annettu, siten kuin
5 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa on
mainittu;

d) jos perussäädöksessä viitataan päätöksen 1999/468/EY
6 artiklaan, sovelletaan tämän asetuksen 8 artiklaa;

e) jos perussäädöksessä viitataan päätöksen 1999/468/EY 7 ja
8 artiklaan, sovelletaan tämän asetuksen 10 ja 11 artiklaa.

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

3. Tämän asetuksen 7 artiklaa sovelletaan ainoastaan niihin
voimassa oleviin menettelyihin, joissa viitataan päätöksen
1999/468/EY 4 artiklaan.

4. Tässä artiklassa olevat siirtymäsäännökset eivät vaikuta
asianomaisten säädösten luonteeseen.

14 artikla

Siirtymäjärjestelyt

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta vireillä oleviin menettelyihin,
joissa komitea on jo antanut lausuntonsa päätöksen
1999/468/EY mukaisesti.

15 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2016 Euroo
pan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpa
noa koskevan kertomuksen, johon liitetään tarvittaessa asianmu
kaisia lainsäädäntöehdotuksia.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä helmikuuta 2011.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies
J. BUZEK

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
MARTONYI J.
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