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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

10.4.2019 A8-0464/62

Muudatusettepanek 62
Anneleen Van Bossuyt
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Käesolevat määrust tuleks 
rakendada tööprogrammide kaudu. 
Seatud eesmärkide keskpikka kuni 
pikaajalist olemust silmas pidades ning aja 
jooksul saadud kogemusele tuginedes 
peaksid tööprogrammid võimaldama 
hõlmata mitut aastat. Üleminek 
üheaastastelt tööprogrammidelt 
mitmeaastastele tööprogrammidele 
vähendab nii komisjoni kui ka 
liikmesriikide halduskoormust.

(14) Komisjon peaks käesoleva 
määruse kohaldamisel vastu võtma 
tööprogrammid. Seatud eesmärkide 
keskpikka kuni pikaajalist olemust silmas 
pidades ning aja jooksul saadud 
kogemusele tuginedes peaksid 
tööprogrammid võimaldama hõlmata mitut 
aastat. Üleminek üheaastastelt 
tööprogrammidelt mitmeaastastele 
tööprogrammidele vähendab nii komisjoni 
kui ka liikmesriikide halduskoormust.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakte käsitleva teksti vastavusse viimine Euroopa Parlamendi üldise 
sõnastusega, mis on sätestatud esimeeste konverentsi poolt antud horisontaalsetes juhistes ja 
mida kohaldatakse kõikide mitmeaastase finantsraamistiku toimikute suhtes.



AM\1182322ET.docx PE631.632v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

10.4.2019 A8-0464/63

Muudatusettepanek 63
Anneleen Van Bossuyt
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et tagada käesoleva 
määruse rakendamise ühetaolised 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrusega (EL) 
nr 182/20119.

välja jäetud

__________________
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 
182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 
ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakte käsitleva teksti vastavusse viimine Euroopa Parlamendi üldise 
sõnastusega, mis on sätestatud esimeeste konverentsi poolt antud horisontaalsetes juhistes ja 
mida kohaldatakse kõikide mitmeaastase finantsraamistiku toimikute suhtes.
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

10.4.2019 A8-0464/64

Muudatusettepanek 64
Anneleen Van Bossuyt
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Selleks et asjakohaselt reageerida 
muutustele poliitilistes prioriteetides, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta 
programmi erieesmärkide saavutamise 
mõõtmist võimaldavate näitajate loetelu. 
On eriti oluline, et komisjon korraldaks 
oma ettevalmistava töö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil, ja et kõnealused 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. 
aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 
parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamises, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

(17) Selleks et asjakohaselt reageerida 
muutustele poliitilistes prioriteetides, peaks 
komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta 
programmi erieesmärkide saavutamise 
mõõtmist võimaldavate näitajate loetelu, et 
koostada tollivaldkonna mitmeaastane 
strateegiakava ja seda ajakohastada ning 
et koostada mitmeaastased 
tööprogrammid. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks oma ettevalmistava 
töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 
kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 
kooskõlas 13. aprilli 2016 
institutsioonidevahelises parema 
õigusloome kokkuleppes1a sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

__________________
1aELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
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Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakte käsitleva teksti vastavusse viimine Euroopa Parlamendi üldise 
sõnastusega, mis on sätestatud esimeeste konverentsi poolt antud horisontaalsetes juhistes ja 
mida kohaldatakse kõikide mitmeaastase finantsraamistiku toimikute suhtes.
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

10.4.2019 A8-0464/65

Muudatusettepanek 65
Anneleen Van Bossuyt
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon koostab tolli 
mitmeaastase strateegiakava, milles on 
loetletud kõik Euroopa elektrooniliste 
süsteemide arendamise ja käitamise 
seisukohalt asjakohased ülesanded ning 
kus iga süsteem või selle osa on järgmiselt 
klassifitseeritud, ning ajakohastab seda:

1. Komisjon võtab kooskõlas 
artikliga 17 käesoleva määruse 
täiendamiseks vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega koostatakse ja 
ajakohastatakse tollivaldkonna 
mitmeaastast strateegiakava, milles on 
loetletud kõik Euroopa elektrooniliste 
süsteemide arendamise ja käitamise 
seisukohalt asjakohased ülesanded ning 
kus iga süsteem või süsteemi osa on 
järgmiselt klassifitseeritud:

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakte käsitleva teksti vastavusse viimine Euroopa Parlamendi üldise 
sõnastusega, mis on sätestatud esimeeste konverentsi poolt antud horisontaalsetes juhistes ja 
mida kohaldatakse kõikide mitmeaastase finantsraamistiku toimikute suhtes.
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

10.4.2019 A8-0464/66

Muudatusettepanek 66
Anneleen Van Bossuyt
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Programmi rakendatakse 
finantsmääruse artiklis 108 osutatud 
mitmeaastaste tööprogrammide kaudu.

1. Programmi kohaldamisel võetakse 
vastu finantsmääruse artiklis 110 osutatud 
mitmeaastased tööprogrammid. 
Mitmeaastastes tööprogrammides 
määratakse eelkõige kindlaks taotletavad 
eesmärgid, eeldatavad tulemused, 
rakendusmeetod ja rahastamiskava 
kogusumma. Samuti esitatakse neis 
rahastatavate meetmete täpne kirjeldus, 
igale meetmele ligikaudselt eraldatav 
summa ja meetmete rakendamise esialgne 
ajakava.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakte käsitleva teksti vastavusse viimine Euroopa Parlamendi üldise 
sõnastusega, mis on sätestatud esimeeste konverentsi poolt antud horisontaalsetes juhistes ja 
mida kohaldatakse kõikide mitmeaastase finantsraamistiku toimikute suhtes.
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

10.4.2019 A8-0464/67

Muudatusettepanek 67
Anneleen Van Bossuyt
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab mitmeaastased 
tööprogrammid vastu rakendusaktidega. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 18 lõikes 2 osutatud 
menetlusega.

2. Komisjon võtab kooskõlas 
artikliga 17 käesoleva määruse 
täiendamiseks vastu delegeeritud 
õigusaktid, millega kehtestatakse iga-
aastased tööprogrammid.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakte käsitleva teksti vastavusse viimine Euroopa Parlamendi üldise 
sõnastusega, mis on sätestatud esimeeste konverentsi poolt antud horisontaalsetes juhistes ja 
mida kohaldatakse kõikide mitmeaastase finantsraamistiku toimikute suhtes.
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10.4.2019 A8-0464/68

Muudatusettepanek 68
Anneleen Van Bossuyt
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 14 lõikes 2 osutatud õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile kuni 31. detsembrini 2028.

2. Artikli 12 lõikes 1, artikli 13 
lõikes 2 ja artikli 14 lõikes 2 osutatud 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
antakse komisjonile kuni 31. detsembrini 
2028.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakte käsitleva teksti vastavusse viimine Euroopa Parlamendi üldise 
sõnastusega, mis on sätestatud esimeeste konverentsi poolt antud horisontaalsetes juhistes ja 
mida kohaldatakse kõikide mitmeaastase finantsraamistiku toimikute suhtes.
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

10.4.2019 A8-0464/69

Muudatusettepanek 69
Anneleen Van Bossuyt
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu 
võib artikli 14 lõikes 2 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad artikli 12 lõikes 1, artikli 13 
lõikes 2 ja artikli 14 lõikes 2 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakte käsitleva teksti vastavusse viimine Euroopa Parlamendi üldise 
sõnastusega, mis on sätestatud esimeeste konverentsi poolt antud horisontaalsetes juhistes ja 
mida kohaldatakse kõikide mitmeaastase finantsraamistiku toimikute suhtes.
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

10.4.2019 A8-0464/70

Muudatusettepanek 70
Anneleen Van Bossuyt
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 14 lõike 2 alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 
möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

6. Artikli 12 lõike 1, artikli 13 lõike 2 
ja artikli 14 lõike 2 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti 
teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakte käsitleva teksti vastavusse viimine Euroopa Parlamendi üldise 
sõnastusega, mis on sätestatud esimeeste konverentsi poolt antud horisontaalsetes juhistes ja 
mida kohaldatakse kõikide mitmeaastase finantsraamistiku toimikute suhtes.
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

10.4.2019 A8-0464/71

Muudatusettepanek 71
Anneleen Van Bossuyt
siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni nimel

Raport A8-0464/2018
Maria Grapini
Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 välja jäetud
Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab komitee, mida 
nimetatakse tolliprogrammi komiteeks. 
Kõnealune komitee on komitee määruse 
(EL) nr 182/2011 tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusakte käsitleva teksti vastavusse viimine Euroopa Parlamendi üldise 
sõnastusega, mis on sätestatud esimeeste konverentsi poolt antud horisontaalsetes juhistes ja 
mida kohaldatakse kõikide mitmeaastase finantsraamistiku toimikute suhtes.


