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Valtuuskunnille toimitetaan ohessa pysyvien edustajien komitean 8.6.2006 pidetyn kokouksen 

tuloksena laadittu ehdotus uutta menettelyä koskevan lopullisen välitysratkaisun tekstiksi.
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LIITE
Neuvoston päätös,

tehty…,
menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa

käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta1

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 202 artiklan kolmannen 
luetelmakohdan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen2,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon3,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Neuvosto teki 28 päivänä kesäkuuta 1999 päätöksen 1999/468/EY menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä. Kyseisellä päätöksellä säädettiin tällaista toimivaltaa 
käytettäessä noudatettavien menettelyjen rajoitetusta määrästä.

2) Päätöstä olisi muutettava, jotta siihen voidaan sisällyttää uudenlainen menettely 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä: sääntelymenettely, johon liittyy valvonta; lainsäätäjä voi 
menettelyn nojalla vastustaa toimenpide-ehdotuksen hyväksymistä todetessaan, että ehdotus ylittää 
perussäädöksessä säädetyn täytäntöönpanovallan tai että ehdotus ei ole sopusoinnussa 
perussäädöksen tavoitteen tai sisällön kanssa tai että se ei ole toissijaisuus- tai 
suhteellisuusperiaatteen mukainen.

3) Sääntelymenettelyä, johon liittyy valvonta, olisi noudatettava, kun on kyse laajakantoisista 
toimenpiteistä, joilla muutetaan EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä 
noudattaen annetun perussäädöksen vähemmän keskeisiä säännöksiä, myös poistamalla joitakin 
niistä tai täydentämällä säädöstä lisäämällä uusia vähemmän keskeisiä säännöksiä.

4) Samoin olisi parannettava Euroopan parlamentin tiedonsaantia komiteoiden työskentelystä,

  
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
2 EYVL L ...
3 EYVL L ...
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ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä 
kesäkuuta 1999 tehty neuvoston päätös seuraavasti:

1) Lisätään johdanto-osan 5 kappaleen loppuun seuraavaa: "lukuun ottamatta 
sääntelymenettelyä, johon liittyy valvonta".

2) Lisätään uusi johdanto-osan kappale 7 a nykyisen kappaleen 7 jälkeen seuraavasti:

"(7 a) sääntelymenettelyä, johon liittyy valvonta, olisi noudatettava, kun on kyse laajakantoisista 
toimenpiteistä, joilla muutetaan EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä 
noudattaen annetun säädöksen vähemmän keskeisiä säännöksiä – myös poistamalla joitakin niistä 
tai täydentämällä säädöstä lisäämällä uusia vähemmän keskeisiä säännöksiä; tätä menettelyä 
noudatettaessa molemmilla lainsäädäntövallan käyttäjillä on oltava valvontamahdollisuus ennen 
tällaisten toimenpiteiden hyväksymistä. Ainoastaan lainsäätäjä voi perustamissopimuksen nojalla 
muuttaa säädöksen keskeisiä säännöksiä."

3) Korvataan johdanto-osan kappale 10 seuraavasti:

"(10) tämän päätöksen kolmantena tavoitteena on parantaa Euroopan parlamentin tiedonsaantia 
säätämällä, että komission olisi annettava sille säännöllisesti tietoa komiteoiden työskentelystä ja 
toimitettava sille komiteoiden toimintaan liittyviä asiakirjoja sekä tiedotettava Euroopan 
parlamentille kaikista neuvostolle toimittamistaan toteutettavista toimenpiteistä ja toimenpide-
ehdotuksista; jotta Euroopan parlamentin päätös voitaisiin tehdä säädetyssä määräajassa, erityistä 
huomiota kiinnitetään siihen, että Euroopan parlamentti saa tiedon, kun komiteat työskentelevät 
noudattaen sääntelymenettelyä, johon liittyy valvonta."

4) Päätöksen 1 artiklan viimeisellä rivillä lisätään 5 a 5:n ja 6:n väliin.
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5) Päätöksen 2 artiklaan tehdään seuraavat muutokset:

i) Lisätään ilmaisu "1. Sanotun vaikuttamatta 2 kohdan soveltamiseen" ensimmäisen 
kohdan alkuun.

ii) Lisätään uusi 2 kohta seuraavasti:
"2. Kun perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen 
annetussa perussäädöksessä säädetään sellaisten laajakantoisten toimenpiteiden 
hyväksymisestä, joilla muutetaan kyseisen säädöksen vähemmän keskeisiä säännöksiä 
joko poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä lisäämällä uusia vähemmän 
keskeisiä säännöksiä, päätös tällaisista toimenpiteistä tehdään noudattaen 
sääntelymenettelyä, johon liittyy valvonta."

6) Korvataan 4 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa ilmaisu "2 kohdassa" ilmaisulla 
"2 ja 4 kohdassa".

7) Lisätään 5 artiklan jälkeen seuraava uusi 5 a artikla:

"5 a artikla
Sääntelymenettely, johon liittyy valvonta

1. Komissiota avustaa sääntely- ja valvontakomitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja 
jonka puheenjohtaja on komission edustaja.

2. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Komitea antaa 
ehdotuksesta lausuntonsa määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa kyseisen asian 
kiireellisyyden edellyttämällä tavalla. Lausunto annetaan EY:n perustamissopimuksen 
205 artiklan 2 ja 4 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka 
neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien 
äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu 
äänestykseen.
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3. Jos komission suunnittelemat toimenpiteet ovat komitean lausunnon mukaiset, sovelletaan 
seuraavaa menettelyä:

a) Komissio toimittaa toimenpide-ehdotuksen viipymättä Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle valvontaa varten.

b) Euroopan parlamentti voi jäsentensä enemmistöllä tai neuvosto voi 

määräenemmistöllä vastustaa kyseisen komission ehdotuksen hyväksymistä sillä 

perusteella, että se katsoo komission ehdottamien toimenpiteiden ylittävän 

perussäädöksen mukaisen täytäntöönpanovallan tai että ehdotus ei ole 

sopusoinnussa perussäädöksen tavoitteen tai sisällön kanssa tai että se ei ole 

toissijaisuus- tai suhteellisuusperiaatteen mukainen.

c) Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto kolmen kuukauden määräajassa asian 

saattamisesta niiden käsiteltäväksi vastustaa ehdotettuja toimenpiteitä, komissio ei 

hyväksy niitä. Tällöin komissio voi tehdä komitealle muutetun toimenpide-

ehdotuksen tai EY:n perustamissopimukseen perustuvan säädösehdotuksen.

d) Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kyseisessä määräajassa vastustanut 

ehdotettuja toimenpiteitä, komissio hyväksyy ne. 

4. Jos komission suunnittelemat toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos 

lausuntoa ei ole annettu, sovelletaan seuraavaa menettelyä:

a) Komissio tekee viipymättä ehdotuksen neuvostossa toteutettavista toimenpiteistä 

ja toimittaa sen samanaikaisesti Euroopan parlamentille.

b) Neuvosto tekee määräenemmistöllä päätöksen tästä ehdotuksesta kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asia on saatettu sen käsiteltäväksi.

c) Jos neuvosto tässä määräajassa määräenemmistöllä vastustaa ehdotettuja 

toimenpiteitä, niitä ei hyväksytä. Tällöin komissio voi tehdä neuvostolle muutetun 

ehdotuksen tai antaa lainsäädäntöehdotuksen perustamissopimuksen nojalla.
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d) Jos neuvosto aikoo hyväksyä ehdotetut toimenpiteet, se toimittaa ne viipymättä 

Euroopan parlamentille. Jos neuvosto ei tee päätöstä edellä mainitussa kahden 

kuukauden määräajassa, komissio toimittaa ehdotetut toimenpiteet viipymättä 

Euroopan parlamentille.

e) Euroopan parlamentti voi jäsentensä enemmistöllä, neljän kuukauden kuluessa 

siitä, kun ehdotus on toimitettu sille a alakohdan mukaisesti, vastustaa kyseessä 

olevien toimenpiteiden hyväksymistä sillä perusteella, että se katsoo ehdotettujen 

toimenpiteiden ylittävän perussäädöksen mukaisen täytäntöönpanovallan tai että 

toimenpiteet eivät ole sopusoinnussa perussäädöksen tavoitteen tai sisällön 

kanssa, taikka ne eivät ole toissijaisuus- tai suhteellisuusperiaatteen mukaisia.

f) Jos Euroopan parlamentti vastustaa ehdotettuja toimenpiteitä kyseisessä 

määräajassa, niitä ei hyväksytä. Tässä tapauksessa komissio voi tehdä komitealle 

muutetun toimenpide-ehdotuksen tai EY:n perustamissopimukseen perustuvan 

säädösehdotuksen.

g) Jos Euroopan parlamentti ei ole edellä mainitussa määräajassa vastustanut 

ehdotettuja toimenpiteitä, neuvosto tai komissio tapauksen mukaan hyväksyy 

toimenpiteet.

5. Poiketen siitä, mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään, perussäädöksessä voidaan asianmukaisesti 

perustelluissa poikkeustapauksissa säätää

a) että tämän artiklan 3 kohdan c alakohdassa, 4 kohdan b alakohdassa ja 4 kohdan 

e alakohdassa säädettyjä määräaikoja pidennetään yhdellä kuukaudella, jos se on 

toimenpiteiden monimutkaisuuden vuoksi perusteltua; tai 

b) että tämän artiklan 3 kohdan c alakohdassa, 4 kohdan b alakohdassa ja 4 kohdan 

e alakohdassa säädettyjä määräaikoja lyhennetään, jos se on tehokkuussyistä 

perusteltua.

6. Perussäädöksessä voidaan säätää, että jos 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuun 

sääntelymenettelyyn, johon liittyy valvonta, kuuluvia määräaikoja ei voida erittäin 

kiireellisissä tapauksissa noudattaa, sovelletaan seuraavaa menettelyä:

a) Jos komission suunnittelemat toimenpiteet ovat komitean lausunnon mukaisia, 

komissio hyväksyy toimenpiteet, ja ne pannaan välittömästi täytäntöön. Komissio 

antaa ne viipymättä tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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b) Euroopan parlamentti voi jäsentensä enemmistöllä tai neuvosto voi 

määräenemmistöllä vastustaa komission hyväksymiä toimenpiteitä kuukauden 

kuluessa kyseisestä tiedonannosta sillä perusteella, että se katsoo ehdotettujen 

toimenpiteiden ylittävän perussäädöksen mukaisen täytäntöönpanovallan tai että 

toimenpide ei ole sopusoinnussa perussäädöksen tavoitteen tai sisällön kanssa 

taikka se ei ole toissijaisuus- tai suhteellisuusperiaatteen mukainen.

c) Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa toimenpiteitä, komissio kumoaa 

ne. Se voi kuitenkin pitää toimenpiteet voimassa väliaikaisesti, jos se on 

perusteltua terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojeluun liittyvistä syistä. 

Tällöin tapauksessa komissio tekee komitealle viipymättä muutetun toimenpide-

ehdotuksen tai antaa lainsäädäntöehdotuksen perustamissopimuksen nojalla. 

Väliaikaiset toimenpiteet ovat voimassa kunnes ne korvataan lopullisella 

säädöksellä."

8) Lisätään 7 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen loppuun seuraava ilmaisu:

"sellaisten yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, jotka takaavat tietojen välittämisjärjestelmän 

avoimuuden sekä toimitettujen tietojen ja menettelyn eri vaiheiden yksilöimisen."

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Tehty …, …


