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LIITE
asiakirjaan
Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI
eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn
käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290
artiklaan
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
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1.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001,
jäsenvaltioiden
tuomioistuinten
välisestä
yhteistyöstä
siviilija
kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa1

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1206/2001 ajantasaistamiseksi siirrettävä valta
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen
asetuksen liitettä vakiolomakkeiden päivittämiseksi tai teknisten muutosten tekemiseksi. On
erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset,
myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13
päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen
periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen
delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki
asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston
asiantuntijoilla
on
järjestelmällisesti
oikeus
osallistua
komission
asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1206/2001 seuraavasti:
1) Muutetaan 19 artikla seuraavasti:
a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

b)

Poistetaan 2 kohta.

”Käsikirja”.

2) Lisätään 19 a ja 19 b artikla seuraavasti:

”19 a artikla
Delegoidut säädökset
Siirretään komissiolle valta antaa 19 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla
muutetaan liitettä vakiolomakkeiden päivittämiseksi tai teknisten muutosten
tekemiseksi niihin.”
”19b artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa
säädetyt edellytykset.
2.
Siirretään
komissiolle
[tämän
kokoomasäädöksen
voimaantulopäivästä]
määräämättömäksi ajaksi 19 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 19 a artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä
mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,
jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo
voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion
nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016
tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 19 a 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.
_________________________
*

EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3) Poistetaan 20 artikla.

2.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 805/2004, annettu 21
päivänä huhtikuuta 2004, riitauttamattomia vaatimuksia koskevan
eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta2

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 805/2004 ajantasaistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan
siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä
vakiolomakkeiden päivittämiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset
toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten
välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti
varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan
parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti
oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja
säädöksiä.
Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 805/2004 seuraavasti:
2
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1) Korvataan 31 artikla seuraavasti:
”31 artikla
Liitteiden muuttaminen
Siirretään komissiolle valta antaa 31 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla
muutetaan liitteitä vakiolomakkeiden päivittämiseksi.”
2) Lisätään 31 a artikla seuraavasti:
”31 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa
säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä]
määräämättömäksi ajaksi 31 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 31 artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä
mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana
päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä.
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 31 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
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säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan
kahdella kuukaudella.
________________________
*

EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3) Poistetaan 32 artikla.

3.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007, annettu 13
päivänä marraskuuta 2007, oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen
tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa
(’asiakirjojen tiedoksianto’) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000
kumoamisesta3

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1393/2007 ajantasaistamiseksi siirrettävä valta
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen
asetuksen liitteitä I ja II vakiolomakkeiden päivittämiseksi tai teknisten muutosten
tekemiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen
osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan
parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission
asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1393/2007 seuraavasti:
1) Korvataan 17 artikla seuraavasti:
”17 artikla
Liitteiden muuttaminen
Siirretään komissiolle valta antaa 17 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla
muutetaan liitteitä I ja II vakiolomakkeiden päivittämiseksi tai teknisten muutosten
tekemiseksi niihin.”
2) Lisätään 17 a artikla seuraavasti:
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”17 a artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa
säädetyt edellytykset.
2. Siirretään komissiolle [tämän kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä]
määräämättömäksi ajaksi 17 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklassa
tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä
mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana
päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä.
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa* vahvistettujen
periaatteiden mukaisesti.
5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
6. Edellä olevan 17 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.
________________________
*

EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.”

3) Poistetaan 18 artikla.
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