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PERUSTELUT
1.

EHDOTUKSEN TAUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT-sopimus) erotetaan toisistaan
toisaalta a) SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 kohdassa määrätty komissiolle siirretty valta
antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä ja soveltamisalaltaan yleisiä
säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen
tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja toisaalta b) SEUTsopimuksen 291 artiklan 2 kohdassa määrätty komissiolle siirretty valta antaa oikeudellisesti
velvoittavien
unionin
säädösten
yhdenmukaisia
täytäntöönpanosäädöksiä
(täytäntöönpanosäädökset).
Komissio on sitoutunut1 – yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot
valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/20112 huomioon ottaen –
tarkastelemaan uudelleen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä säädöksiä, jotka tällä
hetkellä sisältävät viittauksia valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn, perussopimuksessa
vahvistettujen perusteiden mukaisesti.
Yleisenä tavoitteena on poistaa kaikista säädöksistä Euroopan parlamentin seitsemännen
kauden loppuun mennessä (kesäkuu 2014) kaikki säännökset, joissa on viittauksia valvonnan
käsittävään sääntelymenettelyyn.
Tämän ehdotuksen tarkoituksena on muuttaa yhdeksää maataloustilasto- ja kalastustilastoalan
säädöstä, jotta ne olisivat yhdenmukaisia uuden institutionaalisen kehyksen kanssa.
Luettelo yhdenmukaistettavista säädöksistä on kokonaiskuvan saamiseksi seuraava:
1)

Neuvoston direktiivi 96/16/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1996, maitoa ja
maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta3;

2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 138/2004, annettu 5 päivänä
joulukuuta 2003, maatalouden taloustileistä yhteisössä4;

3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1921/2006, annettu 18 päivänä
joulukuuta 2006, jäsenvaltioissa tapahtuvaa kalastustuotteiden maihintuontia
koskevien tilastotietojen toimittamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1382/91
kumoamisesta5;

4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 762/2008, annettu 9 päivänä
heinäkuuta 2008, jäsenvaltioiden vesiviljelyä koskevien tilastojen toimittamisesta ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 788/96 kumoamisesta6;
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5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1165/2008, annettu 19 päivänä
marraskuuta 2008, kotieläin- ja lihatilastoista sekä neuvoston direktiivien
93/23/ETY, 93/24/ETY ja 93/25/ETY kumoamisesta7;

6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2009, annettu 11 päivänä
maaliskuuta 2009, muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden
nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu
toisinto)8;

7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 217/2009, annettu 11 päivänä
maaliskuuta 2009, Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja
kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)9;

8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 218/2009, annettu 11 päivänä
maaliskuuta 2009, Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden
määriä koskevien tilastojen toimittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto)10;

9)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 543/2009, annettu 18 päivänä
kesäkuuta 2009, kasvinviljelytilastoista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 837/90
ja (ETY) N:o 959/93 kumoamisesta11.

2.

KUULEMISTEN JA VAIKUTUSTENARVIOINTIEN TULOKSET

Intressitahojen kuulemista tai vaikutusten arviointia ei tarvittu.
3.

EHDOTUKSEN OIKEUDELLINEN SISÄLTÖ
• Ehdotetun toimen lyhyt kuvaus

Tämän ehdotuksen tavoitteena on muuttaa yhdeksää maataloustilasto- ja kalastustilastoalan
säädöstä, jotta ne olisivat yhdenmukaisia uuden institutionaalisen kehyksen kanssa.
Tarkoituksena on erityisesti yksilöidä komission valtuudet ja vahvistaa asianmukainen
menettely toimenpiteiden toteuttamiseksi näiden valtuuksien perusteella.
• Euroopan tilastojärjestelmän tehostaminen
Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/200912 Euroopan tilastojärjestelmä määritellään
kumppanuudeksi, johon osallistuvat Euroopan tilastoviranomainen, joka on komissio
(Eurostat), sekä kansalliset tilastolaitokset ja muut kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat
kussakin jäsenvaltiossa Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta.
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Asetuksen (EY) N:o 223/2009 7 artiklalla perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä
komitea katsotaan Euroopan tilastojärjestelmässä komiteaksi, jonka alaisuudessa muut
komiteat ovat (umbrella committee). Se avustaa tietyillä tilastoaloilla komissiota, kun
komissio käyttää täytäntöönpanovaltaansa. Maataloustilastojen ja kalastustilastojen alalla
komissiota avustaa kuitenkin pysyvä maataloustilastokomitea13.
Komissio ehdottaa Euroopan tilastojärjestelmälle uutta pyramidinmuotoista ja selkeätä
rakennetta, jossa Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea olisi ylimpänä strategisena
elimenä ja jonka tarkoituksena on parantaa koordinointia ja kumppanuutta. Yhtenä
tehostamisen näkökohtana on keskittää komitologiamenettelyyn liittyvät valtuudet Euroopan
tilastojärjestelmää käsittelevälle komitealle. Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea
kannatti helmikuussa 201214 tätä uutta lähestymistapaa.
Sen vuoksi ehdotetaan, että edellä lueteltuja yhdeksää säädöstä muutetaan niin, että korvataan
viittaus pysyvään maataloustilastokomiteaan viittauksella Euroopan tilastojärjestelmää
käsittelevään komiteaan.
• Oikeusperusta
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 338 artiklan 1 kohta.
• Sääntelytavan valinta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus.
4.

TALOUSARVIOVAIKUTUKSET

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia Euroopan unionin talousarvioon.
5.

LISÄTIEDOT

Ei ole
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EYVL L 179, 7.8.1972, s. 1 (Neuvoston päätös 72/279/ETY, tehty 31 päivänä heinäkuuta 1972,
pysyvän maataloustilastokomitean perustamisesta).
Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean 12. kokous, 12. helmikuuta 2012.
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2012/0343 (COD)
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS
tiettyjen maataloustilasto- ja kalastustilastoalan säädösten muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka
ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338
artiklan 1 kohdan,
ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu
kansallisille parlamenteille,
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä
sekä katsovat seuraavaa:
(1)

Komissiolle siirretty valta olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
jäljempänä SEUT-sopimus, voimaantulon vuoksi mukautettava SEUT-sopimuksen
290 ja 291 artiklaan.

(2)

Komissio on sitoutunut15 – yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti
jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta
2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/201116
huomioon ottaen – tarkastelemaan uudelleen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä
säädöksiä, jotka tällä hetkellä sisältävät viittauksia valvonnan käsittävään
sääntelymenettelyyn, perussopimuksessa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

(3)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tai
muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen tiettyjä, muita kuin sen
keskeisiä osia, erityisesti taloudellisen, sosiaalisen ja teknisen kehityksen huomioon
ottamiseksi. Komission olisi varmistettava, ettei näistä delegoiduista säädöksistä
aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajayksiköille.
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(4)

Johdanto-osan 5–13 kappaleessa tarkoitetuissa maataloustilasto- ja kalastustilastoalan
säädöksissä on viittauksia valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn, ja niitä olisi sen
vuoksi tarkistettava perussopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

(5)

Maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta 19 päivänä maaliskuuta
1996 annetun neuvoston direktiivin 96/16/EY17 osalta saadun kokemuksen ja
taloudellisen kehityksen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat
maatilojen määritelmiä, luetteloa maitovalmisteista, joista kerätään tietoa, ja
yhdenmukaisia määritelmiä eri tuotteita koskevien tulosten ilmoittamista varten.

(6)

Maatalouden taloustileistä yhteisössä 5 päivänä joulukuuta 2003 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 138/200418 osalta taloudellisen,
sosiaalisen ja teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä
valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan
mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka
koskevat kyseisen asetuksen liitteiden I ja II ajan tasalle saattamista.

(7)

Jäsenvaltioissa tapahtuvaa kalastustuotteiden maihintuontia koskevien tilastotietojen
toimittamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1382/91 kumoamisesta 18 päivänä
joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1921/200619 osalta teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi
siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290
artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka
koskevat kyseisen asetuksen liitteiden mukauttamista tekniseen kehitykseen.

(8)

Jäsenvaltioiden vesiviljelyä koskevien tilastojen toimittamisesta ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 788/96 kumoamisesta 9 päivänä heinäkuuta 2008 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 762/200820 osalta teknisen
kehityksen huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kyseisen
asetuksen liitteisiin tehtäviä teknisiä muutoksia.

(9)

Kotieläin- ja lihatilastoista sekä neuvoston direktiivien 93/23/ETY, 93/24/ETY ja
93/25/ETY kumoamisesta 19 päivänä marraskuuta 2008 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/200821 osalta teknisen kehityksen
huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kyseisen asetuksen liitteisiin I, II, IV
ja V tehtäviä muutoksia.

(10)

Muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä
koskevien tilastojen toimittamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan
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parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/200922 osalta teknisen kehityksen ja
kansainvälisten vaatimusten huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteisiin
I, II, III ja IV tehtäviä muutoksia.
(11)

Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimintaa
koskevien tilastojen toimittamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 217/200923 osalta teknisen kehityksen ja
kansainvälisten vaatimusten huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat
muutoksia lajeja ja tilastollisia kalastusalueita koskeviin luetteloihin sekä
kalastusalueiden kuvauksiin samoin kuin säännöksiin, koodeihin ja määritelmiin, jotka
koskevat kalastustoimintaa, pyydyksiä, alusten kokoa ja kalastusmenetelmiä.

(12)

Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimintaa
koskevien tilastojen toimittamisesta 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun asetuksen
(EY) N:o 218/200924 osalta teknisen kehityksen ja kansainvälisten vaatimusten
huomioon ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla
annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat muutoksia lajeja ja tilastollisia
kalastusalueita koskevin luetteloihin, näiden kalastusalueiden kuvauksiin ja tiedon
aggregoinnin sallittuun tasoon.

(13)

Kasvinviljelytilastoista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 837/90 ja (ETY) 959/93
kumoamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 543/200925 osalta taloudellisen ja teknisen kehityksen huomioon
ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä esitettyjen, tietojen toimittamiseen
tarkoitettujen taulukoiden mukauttamista.

(14)

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä
valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan
Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(15)

Pysyvä maataloustilastokomitea, joka perustettiin 31 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyllä
neuvoston päätöksellä 72/279/ETY26, antaa neuvontaa ja apua komissiolle sen
käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa edellä johdanto-osan 5–13 kappaleessa
tarkoitettujen lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävien säädösten nojalla.
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(16)

Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/200927 perustetulla Euroopan tilastojärjestelmää
käsittelevällä komitealla olisi Euroopan tilastojärjestelmän rakenteen uudistamiseen
tähtäävän strategian mukaisesti oltava neuvoa-antava rooli, ja sen olisi avustettava
komissiota, kun komissio käyttää täytäntöönpanovaltaansa; edellä tarkoitetulla
strategialla pyritään parantamaan koordinointia ja kumppanuutta luomalla Euroopan
tilastojärjestelmään selkeä pyramidirakenne.

(17)

Sitä varten johdanto-osan 5–13 kappaleessa tarkoitettuja lainsäätämisjärjestyksessä
hyväksyttäviä säädöksiä olisi muutettava siten, että viittaukset pysyvään
maataloustilastokomiteaan korvataan viittauksilla Euroopan tilastojärjestelmää
käsittelevään komiteaan.

(18)

Jotta perustavoite, jonka mukaan komissiolle siirretty valta olisi mukautettava SEUTsopimuksen 290 ja 291 artiklaan, saavutettaisiin, on suhteellisuusperiaatteen
mukaisesti tarpeen ja aiheellista vahvistaa säännöt, joita sovelletaan tällaiseen
mukauttamiseen maataloustilasto- ja kalastustilastoalalla. Tässä asetuksessa ei
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ylitetä sitä,
mikä on tarpeen edellä tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi.

(19)

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen, että tämä asetus ei vaikuta sellaisiin
toimenpiteiden hyväksymismenettelyihin, jotka on käynnistetty mutta joita ei ole
saatettu päätökseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

(20)

Neuvoston direktiiviä 96/16/EY ei tarvitse saattaa osaksi jäsenvaltioiden
lainsäädäntöä, koska siihen tehdyt muutokset koskevat vain komiteamenettelyä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Muutetaan liitteessä luetellut lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset kyseisen
liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus ei vaikuta liitteessä luetelluissa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä
säädöksissä säädettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyihin, jotka on käynnistetty mutta
joita ei ole saatettu päätökseen ennen tämän asetuksen voimaantuloa.
3 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

FI

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
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LIITE
1. Neuvoston direktiivi 96/16/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 1996, maitoa ja
maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta28
Muutetaan direktiivi 96/16/EY seuraavasti:
1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. tehtävä vuosittain tutkimus maidon tuotannosta ja käytöstä maatiloilla. Siirretään
komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 6 a artiklan mukaisesti maatilojen määritelmän
osalta.”
2)

Korvataan 3 artiklan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka
koskevat luetteloa maitovalmisteista, joista kerätään tietoa, sekä laatia yhdenmukaisia
määritelmiä eri tuotteita koskevien tulosten ilmoittamista varten.”
3)

Lisätään 6 a artikla seuraavasti:
”6 a artikla

1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin
edellytyksin.
2. Käyttäessään 1 artiklan 2 kohdassa ja 3 artiklan 2 kohdassa siirrettyä valtaansa komissio
varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta
jäsenvaltioille tai vastaajille.
3.
Siirretään 1 artiklan 2 kohdassa ja 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa
delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi (Julkaisutoimisto lisää
muutosasetuksen voimaantulopäivämäärän).
4.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 2 kohdassa
ja 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös
tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
5.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.
Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan tai 3 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan
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parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti
että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne
eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa
jatketaan kahdella kuukaudella.”
4)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:
”7 artikla

1.
Komissiota avustaa Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan
tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on yleisistä säännöistä ja periaatteista,
joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä
helmikuuta 2011(*) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o
182/2011 (**) tarkoitettu komitea.
2.

Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

______________
(*) EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.
(**) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.”
2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 138/2004, annettu
5 päivänä joulukuuta 2003, maatalouden taloustileistä yhteisössä29
Muutetaan asetus (EY) N:o 138/2004 seuraavasti:
1)

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 4 artiklan mukaisesti, kun
maatalouden taloustilien menetelmät saatetaan ajan tasalle.”
2)

Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 4 artiklan mukaisesti, kun
liitteessä II vahvistettu muuttujien luettelo ja maatalouden taloustilejä koskevien tietojen
toimittamisen aikataulu saatetaan ajan tasalle.”
3)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:
”4 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin
edellytyksin.
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2.
Käyttäessään 2 artiklan 2 kohdassa ja 3 artiklan 3 kohdassa siirrettyä valtaansa
komissio varmistaa, ettei delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista
lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.
3.
Siirretään 2 artiklan 2 kohdassa ja 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa
delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi (Julkaisutoimisto lisää
muutosasetuksen voimaantulopäivämäärän).
4.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 2 kohdassa
ja 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös
tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
5.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.
Edellä olevan 2 artiklan 2 kohdan tai 3 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti
että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne
eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa
jatketaan kahdella kuukaudella.”
3. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1921/2006, annettu 18
päivänä joulukuuta 2006, jäsenvaltioissa tapahtuvaa kalastustuotteiden
maihintuontia koskevien tilastotietojen toimittamisesta ja neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1382/91 kumoamisesta30
Muutetaan asetus (EY) N:o 1921/2006 seuraavasti:
1)

Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Komissio käsittelee raportit ja esittää päätelmänsä jäsenvaltioille.”
2)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:
”9 artikla
Liitteiden saattaminen ajan tasalle

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti liitteiden
mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen.”
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3)

Lisätään 10 a artikla seuraavasti:
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”10 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin
edellytyksin.
2.
Käyttäessään 9 artiklassa siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista
säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.
3.
Siirretään 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle
määräämättömäksi ajaksi (Julkaisutoimisto lisää muutosasetuksen voimaantulopäivämäärän).
4.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös
tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
5.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.
Edellä olevan 9 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen
säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä
tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston
aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”
4)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:
”11 artikla
Komitea

1.
Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan
tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on yleisistä säännöistä ja periaatteista,
joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä
helmikuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o
182/2011(*) tarkoitettu komitea.
2.

Tähän kohtaan viitattaessa sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

______________
(*) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.”
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4. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 762/2008, annettu 9
päivänä heinäkuuta 2008, jäsenvaltioiden vesiviljelyä koskevien tilastojen
toimittamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 788/96 kumoamisesta31
Muutetaan asetus (EY) N:o 762/2008 seuraavasti:
1)

Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Komissio käsittelee raportit ja esittää päätelmänsä jäsenvaltioille.”
2)

Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 9 a artiklan mukaisesti liitteiden
mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen.”
3)

Lisätään 9 a artikla seuraavasti:
”9 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin
edellytyksin.
2.
Käyttäessään 9 artiklan 1 kohdassa siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, ettei
delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai
vastaajille.
3.
Siirretään 9 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle
määräämättömäksi ajaksi (Julkaisutoimisto lisää muutosasetuksen voimaantulopäivämäärän).
4.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös
tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
5.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.
Edellä olevan 9 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun
määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”
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Korvataan 10 artikla seuraavasti:
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”10 artikla
Komitea
1.
Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan
tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on yleisistä säännöistä ja periaatteista,
joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä
helmikuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o
182/2011(*) tarkoitettu komitea.
2.

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

______________
(*) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.”
5. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1165/2008, annettu 19
päivänä marraskuuta 2008, kotieläin- ja lihatilastoista sekä neuvoston
direktiivien 93/23/ETY, 93/24/ETY ja 93/25/ETY kumoamisesta32
Muutetaan asetus (EY) N:o 1165/2008 seuraavasti:
1)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:
”18 artikla
Liitteiden ajantasaistaminen

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 19 artiklan mukaisesti liitteiden I, II,
IV ja V muuttamisesta.”
2)

Korvataan 19 artikla seuraavasti:
”19 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin
edellytyksin.
2.
Käyttäessään 18 artiklassa siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista
säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.
3.
Siirretään 18 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle
määräämättömäksi ajaksi (Julkaisutoimisto lisää muutosasetuksen voimaantulopäivämäärän).
4.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 18 artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös
tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
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virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
5.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.
Edellä olevan 18 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan,
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun
määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”
6. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 216/2009, annettu 11
päivänä maaliskuuta 2009, muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien
jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta33
Muutetaan asetus (EY) N:o 216/2009 seuraavasti:
1)

Korvataan 2 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 5 artiklan mukaisesti, kun
luetteloja tilastollisista kalastusalueista, niiden osa-alueista ja lajeista muutetaan.”
2)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla

1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin
edellytyksin.
2.
Käyttäessään 2 artiklan 5 kohdassa siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, ettei
delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai
vastaajille.
3.
Siirretään 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä
komissiolle
määräämättömäksi
ajaksi
(Julkaisutoimisto
lisää
muutosasetuksen
voimaantulopäivämäärän).
4.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös
tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
5.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
33
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6.
Edellä olevan 2 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun
määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”
3)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:
”6 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 14 päivään marraskuuta 1996 mennessä komissiolle
yksityiskohtainen selostus, jossa esitetään saaliita koskevien tietojen laadintatapa sekä
osoitetaan tietojen edustavuus ja luotettavuus. Komissio laatii näistä selostuksista
yhteenvedon jäsenvaltioiden kanssa käytäviä keskusteluja varten.
2. Jäsenvaltioiden on kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun muutos on toteutettu, ilmoitettava
komissiolle kaikista muutoksista, joilla on vaikutusta 1 kohdan nojalla annettuihin tietoihin.
3. Menetelmäselostuksia, tietojen saatavuutta ja tietojen luotettavuutta sekä muita tämän
asetuksen soveltamiseen liittyviä seikkoja tarkastellaan kerran vuodessa jäsenvaltioiden
kanssa.”
7. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 217/2009, annettu 11
päivänä maaliskuuta 2009, Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden
saaliiden määriä ja kalastustoimintaa koskevien tilastojen toimittamisesta34
Muutetaan asetus (EY) N:o 217/2009 seuraavasti:
1)

Korvataan 2 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 6 artiklan mukaisesti, kun
muutetaan lajien ja tilastollisten kalastusalueiden luetteloja sekä kalastusalueiden kuvauksia
samoin kuin säännöksiä, koodeja ja määritelmiä, jotka koskevat kalastustoimintaa, pyydyksiä,
alusten kokoa ja kalastusmenetelmiä.”
2)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:
”6 artikla

1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin
edellytyksin.
2.
Käyttäessään 2 artiklan 4 kohdassa siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, ettei
delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai
vastaajille.
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3.
Siirretään 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä
komissiolle
määräämättömäksi
ajaksi
(Julkaisutoimisto
lisää
muutosasetuksen
voimaantulopäivämäärän).
4.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 4 kohdassa
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös
tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
5.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.
Edellä olevan 2 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun
määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”
3)

Korvataan 7 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Menetelmäselostuksia, tietojen saatavuutta ja tietojen luotettavuutta sekä muita tämän
asetuksen soveltamiseen liittyviä seikkoja tarkastellaan kerran vuodessa jäsenvaltioiden
kanssa.”
8. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 218/2009, annettu 11
päivänä maaliskuuta 2009, Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden
nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta35
Muutetaan asetus (EY) N:o 218/2009 seuraavasti:
1)

Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 5 artiklan mukaisesti, kun
muutetaan lajeja ja tilastollisia kalastusalueita koskevia luetteloita, näiden kalastusalueiden
kuvauksia ja tiedon aggregoinnin sallittua tasoa.”
2)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:
”5 artikla

1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin
edellytyksin.
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2.
Käyttäessään 2 artiklan 3 kohdassa siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, ettei
delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai
vastaajille.
3.
Siirretään 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä
komissiolle
määräämättömäksi
ajaksi
(Julkaisutoimisto
lisää
muutosasetuksen
voimaantulopäivämäärän).
4.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 3 kohdassa
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös
tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
5.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.
Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun
määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”
3)

Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3. Menetelmäselostuksia, tietojen saatavuutta ja tietojen luotettavuutta sekä muita tämän
asetuksen soveltamiseen liittyviä seikkoja tarkastellaan kerran vuodessa jäsenvaltioiden
kanssa.”
9. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 543/2009, annettu 18
päivänä kesäkuuta 2009, kasvinviljelytilastoista sekä neuvoston asetusten
(ETY) N:o 837/90 ja (ETY) N:o 959/93 kumoamisesta36
Muutetaan asetus (EY) N:o 543/2009 seuraavasti:
1)

Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 8 a artiklan mukaisesti, kun
mukautetaan liitteen mukaisia tietojen toimittamiseen tarkoitettuja taulukoita.”
2)

Lisätään 8 a artikla seuraavasti:
”8 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin
edellytyksin.
36
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2.
Käyttäessään 6 artiklan 2 kohdassa siirrettyä valtaansa komissio varmistaa, ettei
delegoiduista säädöksistä aiheudu huomattavaa hallinnollista lisärasitetta jäsenvaltioille tai
vastaajille.
3.
Siirretään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä
komissiolle
määräämättömäksi
ajaksi
(Julkaisutoimisto
lisää
muutosasetuksen
voimaantulopäivämäärän).
4.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun säädösvallan siirron.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös
tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
5.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6.
Edellä olevan 6 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun
asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun
määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”
3)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:
”9 artikla
Komiteamenettely

1.
Komissiota avustaa Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetulla
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan
tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on yleisistä säännöistä ja periaatteista,
joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä
helmikuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o
182/2011 (**) tarkoitettu komitea.
2.

Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

______________
(*) EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.
(**) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.”
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