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TARKISTUKSET 001-008  

esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta 

 

Mietintö 

Brian Simpson A7-0217/2010 

Tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevat tilastot 

 

Ehdotus asetukseksi (KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (7 a) Komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, kun 

on kyse tietyistä direktiivin 2009/42/EY 

täytäntöönpanoa koskevista 

yksityiskohtaisista säännöistä. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 

Perustelu 

Ehdotetaan joitakin tarkistuksia valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä koskevien 

määräysten mukauttamiseksi Lissabonin sopimuksella käyttöön otettuihin delegoituihin 

säädöksiin sovellettaviin uusiin sääntöihin. 
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Tarkistus 2 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – -1 kohta (uusi) 

Direktiivi 2009/42/EY 

3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1) Korvataan 3 artiklan 4 kohdan toinen 

alakohta seuraavasti: 

 "Komissio voi hyväksyä nämä 

toimenpiteet delegoiduilla säädöksillä 

10 a artiklan mukaisesti ja 10 b ja 

10 c artiklassa säädetyin edellytyksin." 

Tarkistus 3 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – -1 a kohta (uusi) 

Direktiivi 2009/42/EY 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 a) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan 

toinen alakohta seuraavasti: 

 "Komissio voi hyväksyä nämä 

toimenpiteet delegoiduilla säädöksillä 

10 a artiklan mukaisesti ja 10 b ja 

10 c artiklassa säädetyin edellytyksin." 

Tarkistus 4 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – -1 b kohta (uusi) 

Direktiivi 2009/42/EY 

5 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 b) Korvataan 5 artiklan kolmas kohta 

seuraavasti: 

 "Komissio voi hyväksyä nämä 

toimenpiteet delegoiduilla säädöksillä 

10 a artiklan mukaisesti ja 10 b ja 

10 c artiklassa säädetyin edellytyksin." 
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Tarkistus 5 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – -1 c kohta (uusi) 

Direktiivi 2009/42/EY 

10 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 c) Poistetaan 10 artiklan 3 kohta. 

Tarkistus 6 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – -1 d kohta (uusi) 

Direktiivi 2009/42/EY 

10 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 d) Lisätään artikla seuraavasti: 

 "10 a artikla 

 Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

 1. Siirretään komissiolle viiden vuoden 

ajaksi ...* lukien valta antaa 3 artiklan 

4 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa ja 

5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja 

delegoituja säädöksiä. Komissio esittää 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta 

ennen viiden vuoden kauden päättymistä. 

 Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

peruuta siirtoa 10 b artiklan mukaisesti.  

 2. Heti kun komissio on hyväksynyt 

delegoidun säädöksen, se antaa 

säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle. 

 3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 

delegoituja säädöksiä sovelletaan 10 b ja 

10 c artiklassa säädettyjä ehtoja. 

 ___________ 

* EUVL: Pyydetään lisäämään tämän 

asetuksen voimaantulopäivä." 
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Perustelu 

Suullisella tarkistuksella pyritään saattamaan teksti yhdenmukaiseksi muiden vastaavien 

menettelyjen kanssa, joista neuvosto ja Euroopan parlamentti käyvät edelleen keskusteluja. 

Tämän pitäisi helpottaa sopimukseen pääsemistä ensimmäisen käsittelyn varhaisessa 

vaiheessa. 

Tarkistus 7 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – -1 e kohta (uusi) 

Direktiivi 2009/42/EY 

10 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 e) Lisätään artikla seuraavasti: 

 "10 b artikla 

 Säädösvallan siirron peruuttaminen 

 1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 

milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 

4 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa ja 

5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. 

 2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 

menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 

säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 

asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 

kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 

päätöksen tekemistä sekä mainitsee 

samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 

mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 

mainitsee peruuttamisen syyt. 

 3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 

jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 

päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 

annettujen delegoitujen säädösten 

voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä." 
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Tarkistus 8 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös 

1 artikla – -1 f kohta (uusi) 

Direktiivi 2009/42/EY 

10 c artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 f) Lisätään artikla seuraavasti: 

 "10 c artikla 

 Delegoitujen säädösten vastustaminen 

 1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 

voivat vastustaa delegoitua säädöstä 

kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

säädös on annettu tiedoksi. 

 Euroopan parlamentin tai neuvoston 

aloitteesta määräaikaa pidennetään 

kahdella kuukaudella. 

 2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 

ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan 

päättyessä vastustanut delegoitua 

säädöstä, se julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä ja se tulee 

voimaan siinä mainittuna päivänä. 

 Delegoitu säädös voidaan julkaista 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 

se voi tulla voimaan ennen kyseisen 

määräajan päättymistä, jos Euroopan 

parlamentti ja neuvosto ovat molemmat 

ilmoittaneet komissiolle aikeestaan olla 

vastustamatta säädöstä. 

 3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa 

tarkoitetun määräajan kuluessa, se ei tule 

voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 

esittää Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 296 artiklan 

mukaisesti syyt, miksi se vastustaa 

delegoitua säädöstä." 

 


