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LYHYET PERUSTELUT 

Rajattoman eurooppalaisen rautatiealueen asteittainen perustaminen edellyttää unionin toimia 

rautateihin sovellettavan teknisen sääntelyn alalla niin tekniikkaan (yhteentoimivuus) kuin 

turvallisuuteenkin liittyvien näkökohtien osalta, koska näitä näkökohtia ei voi erottaa 

toisistaan ja ne edellyttävät suurempaa yhdenmukaisuutta unionin tasolla sekä eurooppalaista 

viranomaista kyseisen prosessin tukemiseksi. 

 
Kansalliset turvallisuusviranomaiset vastaavat tällä hetkellä kalustoyksiköiden, 

infrastruktuuri- ja energiakomponenttien tai merkinantojärjestelmien kaltaisten 

rautatiejärjestelmän osien käyttöönottomenettelyistä. Kun kyse on rajat ylittävästä 

toiminnasta, kalustoyksiköllä on oltava käyttölupa kussakin jäsenvaltioissa, jossa sitä aiotaan 

käyttää. Kansalliset turvallisuusviranomaiset ovat vastuussa myös koko unionin kattavan 

turvallisuustodistuksen A-osan ja tietyssä jäsenvaltiossa voimassa olevan B-osan 

myöntämisestä rautatieyrityksille. Hakijan on osoitettava käyttävänsä asianmukaista 

turvallisuuden hallintajärjestelmää. Turvallisuustodistuksella vahvistetaan, että rautatieyritys 

kykenee toimimaan turvallisesti tietyssä verkossa. Jäsenvaltioissa sovellettavat eri lupa- ja 

sertifiointimenettelyt ovat aikaavieviä ja haittaavat matkustajien ja rahdin vapaata ja kilpailtua 

liikkuvuutta unionissa. 

 

Kun Euroopan rautatievirasto toimii tulevaisuudessa ainoana rautatieviranomaisena ja unionin 

keskitettynä asiointipisteenä, joka vastaa kalustoyksiköiden lupien, turvallisuustodistusten ja 

muiden lupien myöntämisestä ja ratalaitteiden ERTMS-järjestelmien käyttöönotosta, kyse on 

lupaavimmasta tavasta saavuttaa eurooppalaisen liikennepolitiikan keskeiset tavoitteet. 

Euroopan rautatievirastolla on oleva muitakin tehtäviä, kuten kansallisten sääntöjen 

luokittelu, voimassa olevien kansallisten sääntöjen tai niitä koskevien uusien luonnosten 

järjestelmällinen valvonta, eurooppalaisten rekistereiden luominen ja ylläpito sekä standardeja 

koskevien suositusten antaminen. Kun Euroopan rautatievirasto toimii ainoana 

rautatieviranomaisena, tarvitaan myös riippumaton ja oikeudenmukaisia ja avoimia prosesseja 

noudattava muutoksenhakuelin. Jotta järjestelmää voidaan parantaa todella tehokkaasti, on 

viraston toimivaltuuksia lisättävä nopeasti asianmukaisen ja kohtuullisen siirtymäkauden 

kuluttua. 

TARKISTUKSET 

Talousarvion valvontavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa 

sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset: 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(6) Tavoitteisiinsa pyrkiessään viraston 

olisi otettava täysimääräisesti huomioon 

unionin laajentumisprosessi ja 

rautatieyhteyksiin kolmansien maiden 

kanssa liittyvät erityisrajoitukset. Viraston 

olisi oltava yksin vastuussa tehtäviinsä ja 

toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. 

(6) Tavoitteisiinsa pyrkiessään viraston 

olisi otettava täysimääräisesti huomioon 

unionin laajentumisprosessi ja 

rautatieyhteyksiin kolmansien maiden 

kanssa liittyvät erityisrajoitukset. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Viraston olisi oltava yksin vastuussa 

tehtäviinsä ja toimivaltaansa kuuluvista 

asioista. 

 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 7 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(7) Viraston olisi tehtäviään hoitaessaan ja 

erityisesti suosituksia laatiessaan otettava 

huolellisesti huomioon ulkoinen 

rautatiealan asiantuntemus. Tämän 

asiantuntemuksen olisi koostuttava 

pääasiassa rautatiealan ammattilaisista ja 

asianomaisista kansallisista viranomaisista. 

Niiden olisi muodostettava viraston päteviä 

ja edustavia työryhmiä. 

(7) Viraston olisi tehtäviään hoitaessaan ja 

erityisesti suosituksia laatiessaan otettava 

huolellisesti huomioon ulkoinen 

rautatiealan asiantuntemus. Tämän 

asiantuntemuksen olisi koostuttava 

pääasiassa rautatiealan ammattilaisista ja 

asianomaisista kansallisista viranomaisista. 

Niiden olisi muodostettava viraston päteviä 

ja edustavia työryhmiä. Viraston olisi 

pidettävä mielessä tarve pitää riskit ja 

hyödyt tasapainossa erityisesti kun on 

kyse yhtäältä eturistiriitojen 

ratkaisemisesta ja toisaalta tavoitteesta 

hankkia paras mahdollinen 

asiantuntemus. 
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Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (35 a) Unionin rahoituksen tehokkaan 

käytön ja viraston vaikuttavan toiminnan 

varmistamiseksi virastolla olisi oltava yksi 

ainoa toimipaikka, mikä mahdollistaisi 

kansallisten turvallisuusviranomaisten 

henkilöstön ja rautatiealan sidosryhmien 

edustajien matka-aikojen ja –

kustannusten minimoimisen sekä 

helpottaisi pätevien työntekijöiden 

kiinnittämistä viraston palvelukseen. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Oikeudellinen asema Oikeudellinen asema ja toimipaikka 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Viraston toimipaikalla on oltava 

keskeinen sijainti, jotta kansallisten 

turvallisuusviranomaisten henkilöstön ja 

rautatiealan sidosryhmien edustajien 

matka-ajat ja –kustannukset voidaan 

minimoida. Toimipaikan sijainnin avulla 

on voitava houkutella päteviä 

työntekijöitä viraston palvelukseen. 
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Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Virasto antaa direktiivin 2012/34/EU 

[direktiivi yhtenäisestä eurooppalaisesta 

rautatiealueesta (uudelleenlaadittu)] 

55 artiklassa tarkoitettujen kansallisten 

sääntelyelinten pyynnöstä lausuntoja niiden 

tietoon saatettujen kysymysten 

turvallisuuteen ja yhteentoimivuuteen 

liittyvistä näkökohdista. 

1. Virasto antaa joko direktiivin 

2012/34/EU [direktiivi yhtenäisestä 

eurooppalaisesta rautatiealueesta 

(uudelleenlaadittu)] 55 artiklassa 

tarkoitettujen kansallisten sääntelyelinten 

tai tämän asetuksen 34 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun edustavien 

rautatiealan elinten verkoston jäsenen 
pyynnöstä lausuntoja niiden tietoon 

saatettujen kysymysten turvallisuuteen ja 

yhteentoimivuuteen liittyvistä 

näkökohdista. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

12 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Virasto antaa yhteisiä 

turvallisuustodistuksia direktiivin ... 

[rautatieturvallisuusdirektiivi] 10 ja 

11 artiklan mukaisesti. 

Virasto antaa, uusii, muuttaa ja peruuttaa 

yhteisiä turvallisuustodistuksia tai voi 

keskeyttää niiden voimassaolon direktiivin 

... [rautatieturvallisuusdirektiivi] 10 ja 

11 artiklan mukaisesti. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 g a) komissiolle suosituksia 

eurooppalaisista standardeista, joita 

asianomaisten eurooppalaisten 

standardointiorganisaatioiden olisi 

kehitettävä. 
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Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

15 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 g b) asianomaisille eurooppalaisille 

standardointiorganisaatioille 

yksityiskohtaisia standardointipyyntöjä, 

jotta organisaatiot voivat panna 

täytäntöön komission niille antamat 

rautatiealaan liittyvät toimivaltuudet. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja 

merkinanto-osajärjestelmien 
käyttöönottoluvat 

Ratalaitteiden ERTMS-järjestelmien 

käyttöönottoluvat 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

18 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Virasto antaa käyttöönottolupia 

ratalaitteiden ohjaus-, hallinta- ja 

merkinanto-osajärjestelmille, jotka voivat 

sijaita ja joita voidaan käyttää missä 

tahansa unionin alueella, direktiivin … 

[yhteentoimivuusdirektiivi] 18 artiklan 

mukaisesti. 

Virasto antaa käyttöönottolupia 

ratalaitteiden ERTMS-järjestelmille, jotka 

voivat sijaita ja joita voidaan käyttää missä 

tahansa unionin alueella, direktiivin … 

[yhteentoimivuusdirektiivi] 18 artiklan 

mukaisesti. 
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Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

21 artikla – 4 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 4 a. Rautatieturvallisuusdirektiivin 

8 artiklassa ja yhteentoimivuusdirektiivin 

14 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 

erityisesti onnettomuuden tai vahingon 

jälkeen useissa jäsenvaltioissa 

sovellettavien kiireellisten 

ennaltaehkäisevien toimien tapauksessa 

virasto on vastuussa säännön 

yhdenmukaistamisesta unionin tasolla 

yhteistyössä kansallisten 

turvallisuusviranomaisten kanssa. Virasto 

antaa tarvittaessa komissiolle suosituksen 

tai lausunnon. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Virasto perustaa ja pitää yllä direktiivin 

… [yhteentoimivuusdirektiivi] 43, 44 ja 

45 artiklassa säädettyjä eurooppalaisia 

rekistereitä. Virasto toimii kaikkien 

turvallisuus-, yhteentoimivuus- ja 

veturinkuljettajadirektiiveissä tarkoitettujen 

rekistereiden ja tietokantojen 

järjestelmäviranomaisena. Tämä käsittää 

erityisesti 

1. Virasto määrittää direktiivin … 

[yhteentoimivuusdirektiivi] 43, 44 ja 

45 artiklassa säädetyt eurooppalaiset 

rekisterit käyttäen käytännöllistä, 

tehokasta ja käyttäjäystävällistä 

formaattia yritysten tarpeiden ja 

toiminnallisten tarpeiden tukemiseksi. 

Virasto toimii kaikkien turvallisuus-, 

yhteentoimivuus- ja 

veturinkuljettajadirektiiveissä tarkoitettujen 

rekistereiden ja tietokantojen 

järjestelmäviranomaisena. Tämä käsittää 

erityisesti 
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Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

33 artikla – 2 kohta – g alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) kalustoyksikkörekisterit, myös linkit 

asianomaisiin kansallisiin rekistereihin; 

g) luvan saaneiden kalustoyksiköiden 

eurooppalainen rekisteri, myös linkit 

asianomaisiin kansallisiin rekistereihin; 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 1 kohta – l alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

l) hyväksyy petostentorjuntastrategian, 

joka on oikeassa suhteessa petosriskeihin 

nähden toteutettavien toimenpiteiden 

kustannustehokkuus huomioon ottaen; 

l) hyväksyy petostentorjunta- ja 

avoimuusstrategian, joka on oikeassa 

suhteessa petosriskeihin nähden 

toteutettavien toimenpiteiden 

kustannustehokkuus huomioon ottaen; 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 

110 artiklassa määrättyä menettelyä 

noudattaen henkilöstösääntöjen 2 artiklan 

1 kohtaan ja muuhun henkilöstöön 

sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 

6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla 

siirretään nimittävän viranomaisen 

toimivalta pääjohtajalle ja määritellään 

olosuhteet, joissa toimivallan siirtäminen 

voidaan keskeyttää. Pääjohtajalla on 

valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen. 

Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 

110 artiklassa määrättyä menettelyä 

noudattaen henkilöstösääntöjen 2 artiklan 

1 kohtaan ja muuhun henkilöstöön 

sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 

6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla 

siirretään nimittävän viranomaisen 

toimivalta pääjohtajalle ja määritellään 

olosuhteet, joissa toimivallan siirtäminen 

voidaan keskeyttää. Pääjohtajalla on 

valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen 

tämän vaikuttamatta hänen vastuuseensa. 

Pääjohtaja antaa tällaisesta toimivallan 

siirtämisestä ja edelleen siirtämisestä 

selvityksen hallintoneuvostolle. 
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Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

47 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos edellistä kohtaa sovellettaessa 

poikkeukselliset olosuhteet sitä 

edellyttävät, hallintoneuvosto voi 

tekemällään päätöksellä tilapäisesti 

keskeyttää pääjohtajalle siirretyn 

nimittävän viranomaisen toimivallan ja 

hänen edelleen siirtämänsä nimittävän 

viranomaisen toimivallan ja käyttää 

kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen 

jollekin jäsenistään tai jollekulle 

henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin 

pääjohtaja. 

Jos edellistä kohtaa sovellettaessa 

poikkeukselliset olosuhteet sitä 

edellyttävät, hallintoneuvosto voi 

tekemällään päätöksellä tilapäisesti 

keskeyttää pääjohtajalle siirretyn 

nimittävän viranomaisen toimivallan ja 

hänen edelleen siirtämänsä nimittävän 

viranomaisen toimivallan ja käyttää 

kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen 

jollekin jäsenistään tai jollekulle 

henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin 

pääjohtaja. Valtuutettu antaa toimivallan 

siirrosta selvityksen hallintoneuvostolle. 

 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

50 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Virastoa johtaa sen pääjohtaja, joka 

hoitaa tehtäviään täysin riippumattomasti. 

Pääjohtaja vastaa toiminnastaan 

hallintoneuvostolle. 

1. Virastoa johtaa sen pääjohtaja, joka 

hoitaa tehtäviään täysin riippumattomasti. 

Pääjohtaja vastaa toiminnastaan 

hallintoneuvostolle. Ennen nimittämistään 

pääjohtaja olisi kutsuttava antamaan 

lausunto ja osallistumaan keskusteluun 

Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. 
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Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

51 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Virasto perustaa yhden tai useamman 

valituslautakunnan. 

1. Virasto perustaa yhden tai useamman 

riippumattoman valituslautakunnan. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

55 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 

voi hakea muutosta päätökseen, jonka 

virasto on osoittanut kyseiselle henkilölle 

12, 16, 17 ja 18 artiklan nojalla. 

1. Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö 

tai tämän asetuksen 34 artiklan 

2 kohdassa tarkoitetun edustavien 

rautatiealan elinten verkoston jäsen voi 

hakea muutosta päätökseen, jonka virasto 

on kyseiselle henkilölle osoittanut 12, 16, 

17 tai 18 artiklan nojalla. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

56 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Valitusta tutkiessaan valituslautakunnan 

on toimittava ripeästi. Se kehottaa 

muutoksenhakumenettelyn osapuolia aina 

tarvittaessa esittämään asetettuja 

määräaikoja noudattaen huomautuksensa 

valituslautakunnalta tai muilta 

muutoksenhakumenettelyn osapuolilta 

vastaanotetuista tiedoksiannoista. 

Muutoksenhakumenettelyn osapuolilla on 

oikeus esittää suullisia huomautuksia. 

1. Valitusta tutkiessaan valituslautakunnan 

on annettava päätöksensä kahden 

kuukauden kuluessa kaikkien asiaan 

liittyvien tietojen vastaanottamisesta. 

Valituslautakunta voi pyytää 

toimittamaan kyseiset tiedot kuukauden 

kuluessa. Se kehottaa 

muutoksenhakumenettelyn osapuolia aina 

tarvittaessa esittämään asetettuja 

määräaikoja noudattaen huomautuksensa 

valituslautakunnalta tai muilta 

muutoksenhakumenettelyn osapuolilta 

vastaanotetuista tiedoksiannoista. 

Muutoksenhakumenettelyn osapuolilla on 
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oikeus esittää suullisia huomautuksia. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

59 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Saatuaan viraston alustavaa 

tilinpäätöstä koskevat huomautukset, jotka 

tilintarkastustuomioistuin on laatinut 

yleisen varainhoitoasetuksen 148 artiklan 

mukaisesti, pääjohtaja vahvistaa viraston 

lopullisen tilinpäätöksen omalla 

vastuullaan ja toimittaa sen 

hallintoneuvostolle lausuntoa varten. 

4. Pääjohtaja vahvistaa viraston 

lopullisen tilinpäätöksen omalla 

vastuullaan ottaen tarvittaessa huomioon 
viraston alustavaa tilinpäätöstä koskevat 

huomautukset, jotka 

tilintarkastustuomioistuin on laatinut 

yleisen varainhoitoasetuksen 148 artiklan 

mukaisesti, ja toimittaa sen 

tarkastuslausuman kera 
hallintoneuvoston hyväksyttäväksi. 

Perustelu 

Ei ole syytä asettaa tilinpäätöksen vahvistamisen ja hallintoneuvoston hyväksymismenettelyn 

ehdoksi tilintarkastustuomioistuimen huomautusten vastaanottamista. Pääjohtajan on 

liitettävä tilinpäätökseen allekirjoittamansa tarkastuslausuma. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

61 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Virasto toteuttaa asianmukaiset 

hallinnolliset toimenpiteet järjestääkseen 

toimintansa siten, että vältytään 

eturistiriidoilta. 

3. Virasto toteuttaa asianmukaiset 

hallinnolliset toimenpiteet, muun muassa 

ottamalla käyttöön koulutus- ja 

ennaltaehkäisystrategioita, järjestääkseen 

toimintansa siten, että vältytään 

eturistiriidoilta, työsuhteen päättymisen 

jälkeiset kysymykset mukaan luettuna 

(kuten ”pyöröovi-ilmiöt” ja 

sisäpiiritiedot). 
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Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

63 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Hallintoneuvosto tekee päätöksen, jossa 

annetaan säännökset kansallisten 

asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä 

viraston palvelukseen. 

Hallintoneuvosto tekee päätöksen, jossa 

annetaan säännökset kansallisten 

asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä 

viraston palvelukseen, ja hyväksyy ja 

toteuttaa kansallisten asiantuntijoiden 

mahdollisten eturistiriitojen arvioimista ja 

hallintaa koskevat toimintaperiaatteet, 

joissa muun muassa kielletään näiden 

osallistuminen työryhmien kokouksiin 

silloin, kun tämä voisi vaarantaa näiden 

riippumattomuuden ja puolueettomuuden. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

65 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Vastaanottavan jäsenvaltion on 

varmistettava viraston moitteettomalle 

toiminnalle parhaat mahdolliset 

edellytykset, mukaan lukien monikieliset ja 

Eurooppa-suuntautuneet 

koulunkäyntimahdollisuudet sekä 

asianmukaiset liikenneyhteydet. 

2. Vastaanottavan jäsenvaltion on 

varmistettava viraston moitteettomalle 

toiminnalle parhaat mahdolliset 

edellytykset, mukaan lukien monikieliset ja 

Eurooppa-suuntautuneet 

koulunkäyntimahdollisuudet sekä 

asianmukaiset liikenneyhteydet ottaen 

huomioon kansallisten 

turvallisuusviranomaisten henkilöstön ja 

sidosryhmien edustajien matka-ajat ja 

-kustannukset. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

70 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Virasto julkaisee verkkosivuillaan etenkin 
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luettelon hallintoneuvostonsa jäsenistä ja 

viraston ulkoisista ja sisäisistä 

asiantuntijoista sekä heidän 

ilmoituksensa sidonnaisuuksistaan ja 

ansioluettelonsa. Hallintoneuvoston 

kokousten pöytäkirjat julkaistaan 

järjestelmällisesti. 

 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

72 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 72 a artikla 

 Eturistiriidat 

 1. Toimitusjohtajan sekä niiden 

toimihenkilöiden, jotka on otettu 

palvelukseen jäsenvaltioiden ja komission 

väliaikaisesti lähettäminä virkamiehinä, 

on tehtävä sitoumuksistaan ja 

sidonnaisuuksistaan ilmoitus, jossa he 

toteavat, ettei heidän 

riippumattomuuttaan mahdollisesti 

vaarantavia välittömiä tai välillisiä 

sidonnaisuuksia ole. Ilmoitus on tehtävä 

kirjallisena palvelukseen ottamisen 

yhteydessä, ja se on uusittava 

henkilökohtaisen tilanteen muuttuessa. 

Myös hallintoneuvoston, johtokunnan ja 

valituslautakunnan jäsenten on tehtävä 

nämä ilmoitukset ja julkaistava ne 

ansioluettelonsa kanssa. Virasto julkaisee 

verkkosivustollaan luettelon 42 artiklassa 

tarkoitettujen elinten jäsenistä sekä 

ulkopuolisista ja omista 

asiantuntijoistaan. 

 2. Hallintoneuvosto toteuttaa toimia, 

joiden avulla eturistiriitoja voidaan hallita 

ja välttää. Näihin on sisällyttävä 

vähintään: 

 a) sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten 

hallinnointia ja varmentamista koskevat 
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periaatteet, mukaan luettuina niiden 

julkistamista koskevat säännöt ottaen 

huomioon asetuksen 77 artikla; 

 b) viraston henkilöstöä ja kansallisia 

asiantuntijoita koskevat pakolliset 

koulutusvaatimukset eturistiriitatilanteita 

varten; 

 c) lahjoituksia ja kutsuja koskevat 

säännöt; 

 d) yksityiskohtaiset säännöt tehtävistä, 

joihin viraston henkilöstö ja jäsenet eivät 

saa ryhtyä sen jälkeen, kun heidän 

työsuhteensa virastossa päättyy; 

 e) viraston päätösten avoimuutta koskevat 

säännöt, mukaan luettuina viraston 

hallintoelinten kokousten pöytäkirjat, 

jotka on julkistettava ottaen huomioon 

arkaluonteiset, luottamukselliset ja 

kaupalliset tiedot; sekä 

 f) seuraamukset ja menettelyt, joilla 

turvataan viraston itsenäisyys ja 

riippumattomuus. 

 Virasto huolehtii siitä, että riskien ja 

hyötyjen suhde pysyy tasapainossa, 

etenkin kun on kyse pyrkimyksestä saada 

parasta teknistä neuvontaa ja 

asiantuntemusta ja hallinnoida 

eturistiriitoja. Toimitusjohtaja raportoi 

näiden toimenpiteiden toteutuksesta 

kertomuksessa, jonka hän toimittaa 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

tämän asetuksen mukaisesti. 

Perustelu 

Tarkistuksessa virastolle annetaan oikeusperusta, jotta voitaisiin ottaa käyttöön 

eturistiriitojen hallinnointia ja välttämistä koskevia sääntöjä. Viraston hallintoelimet 

vastaavat näiden toimien kehittämisestä ja täytäntöönpanosta ja ottavat huomioon viraston 

ominaispiirteet saadakseen parhaan teknisen tietämyksen sekä asiaan mahdollisesti liittyvät 

arkaluonteiset, luottamukselliset tai kaupalliset tiedot. 

 

 



 

PE514.829v03-00 16/17 AD\1008241FI.doc 

FI 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

72 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 72 b artikla 

 Seuraamukset 

 Komissio hyväksyy delegoidulla 

säädöksellä seuraamusjärjestelmän, jonka 

mukaan seuraamuksia voidaan määrätä 

kaikkien viraston tämän asetuksen nojalla 

tekemien päätösten mukaisten 

määräaikojen noudattamatta jättämisestä. 

Se säätää myös korvausjärjestelmästä sen 

varalta, että viraston 

perustamisasetuksessa säädetty 

valituslautakunta ratkaisee asian sen 

osapuolen hyväksi, jolle viraston päätös 

on osoitettu. Seuraamuksien ja 

korvausjärjestelmän on oltava tehokkaita, 

oikeasuhteisia, syrjimättömiä ja 

varoittavia. 
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