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LÜHISELGITUS 

Lissaboni lepingu artiklis 291 on sätestatud, et kui on vaja ühetaolisi tingimusi, antakse 

komisjonile seadusandlike aktidega rakendamisvolitused. Kuidas liikmesriigid kontrollivad 

rakendamisvolituste kasutamist ja sellega seotud rakendusaktide vastuvõtmist on sätestatud 

määruses 182/2011, mida praeguse ettepanekuga läbi vaadatakse.  

 

Paljudel juhtudel on kehtiv kord hästi toiminud. Siiski esineb eeskätt kontrollimenetluse puhul 

juhtumeid, mis on problemaatilisemad ja tõstatavad küsimuse, kes vastutab ja kelle omad on 

liikmesriikide tehtud otsused, eeskätt poliitiliselt tundlikes valdkondades, nagu inimeste, 

loomade ja taimede tervis ja ohutus. 

 

Kontrollimenetluse korral on komisjoni esildatud rakendusakti vastuvõtmiseks vajalik 

kvalifitseeritud häälteenamus. Kui nimetatud enamust ei saavutata, võib komisjon pöörduda 

apellatsioonikomitee poole. Kui apellatsioonikomitees ei saa rakendusakt poolt- ega 

vastuhäälte enamust (arvamus puudub), võib komisjon ise otsustada, kas õigusakt vastu võtta 

või tagasi lükata.  

 

Probleemi lahendamiseks teeb komisjon läbivaatamise tulemusena ettepaneku: 

 avalikustada liikmesriikide esindajate hääletuse seisukoht apellatsioonikomitees; 

 kehtestada täiendavad apellatsioonitasandid ministrite tasandil ja võimaluse korral 

edastada küsimus nõukogu tasandil suuniste saamiseks; 

 jätta erapooletud hääled arvestamata ja võtta kasutusele uus hääletusel osalemise kvoorum 

(liikmesriikide lihthäälteenamus). 

 

Arvamuse koostaja toetab täielikult ettepanekut suurendada läbipaistvust ja soovitab edasisi 

sarnaseid meetmeid kogu menetluse jooksul, sh liikmesriikide kohustus põhjendada 

rakendusakti vastuvõtmist või tagasilükkamist. Teisalt leiab arvamuse koostaja, et 

täiendavatest apellatsioonitasanditest ei oleks tõenäoliselt kasu, kuna kogemus on näidanud, et 

apellatsioonikomiteedes toimunud hääletuste tulemused erinevad harva alaliste komiteede 

tulemustest. Samuti on arvamuse koostaja kindlalt vastu ettepanekule muuta kvoorumit ja 

häälte lugemise korda, sest see on lubamatu demokraatia seisukohast. 

 

Et lahendada probleem, mis tekib olukorras, kus arvamust ei ole, tuleb ettepanekus teha vahet 

juhtumitel valdkonna ja otsuse iseloomu alusel. Tervishoiu, loomade ja taimede valdkonna 

toodete ja ainete puhul peaks komisjon juhul, kui loa andmise poolt ei ole kvalifitseeritud 

häälteenamust, aine keelama. Selline kord kaotaks komisjoni juhtumipõhise valiku ja tagaks 

suurema õiguskindluse, sest käesoleva määrusega nähakse ette kohustus häälteenamuse 

puudumise korral jätta ainele kasutusluba andmata. 

 

Pealegi on sama alusakti puhul sageli olukord, kus liikmesriikidel puudub arvamus. Sellisel 

juhul tuleks komisjonile näha ette võimalus kavandada alusakti läbivaatamine just sellest 

lähtuvalt. 
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MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Euroopa Parlament on loonud 

erikomisjoni, et uurida pestitsiididele 

liidus lubade andmise menetlust, 

eesmärgiga teha heakskiitmismenetluse 

puhul kindlaks võimalikud huvide 

konfliktid ja selgitada välja liidu ametite 

roll ning uurida, kas ametid on varustatud 

piisava arvu töötajatega ja piisavalt 

rahastatud, et täita oma kohustusi. 

Faktilisi järeldusi ja soovitusi sisaldavat 

lõppraportit, mille peab heaks kiitma 

Euroopa Parlamendi täiskogu, tuleks 

arvesse võtta määrusega (EL) nr 182/2011 

kehtestatud süsteemi parandamiseks. 

Selgitus 

Euroopa Parlamendi loodud erikomisjon hakkab tegelema käesoleva ettepaneku teatavate 

väga spetsiifiliste menetlustega. Selle tulemused võivad seega meie lähenemisviisi muuta, 

mistõttu neid tuleb algusest peale arvesse võtta. 

 

Muudatusettepanek  2 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Määrusega (EÜ) nr 182/2011 

kehtestatud süsteem on praktikas üldiselt 

hästi toiminud ning leidnud komisjoni ja 

teiste asjaosaliste rollide vahel sobiva 

institutsioonilise tasakaalu. See süsteem 

(2) Määrusega (EL) nr 182/2011 

kehtestatud süsteem on praktikas üldiselt 

hästi toiminud ning leidnud komisjoni ja 

teiste asjaosaliste rollide vahel sobiva 

institutsioonilise tasakaalu. See süsteem 
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peaks seega muutmata kujul edasi toimima, 

välja arvatud teatavad sihipärased 

muudatused, mis käsitlevad menetluse 

teatavaid aspekte apellatsioonikomitee 

tasandil. Muudatuste eesmärk on tagada 

laiem poliitiline aruandekohustus ja 

vastutus poliitiliselt tundlike 

rakendusaktide eest, muutmata seejuures 

õiguslikku ja institutsioonilist vastutust 

rakendusaktide eest, nagu see on 

reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011. 

peaks seega muutmata kujul edasi toimima, 

välja arvatud teatavad sihipärased 

muudatused, mis käsitlevad 

kontrollimenetluse, nõuandemenetluse ja 

apellatsioonikomitee tasandi menetluse 

teatavaid aspekte. Muudatuste eesmärk on 

tagada eelkõige liikmesriikide laiem 

poliitiline aruandekohustus ja vastutus 

poliitiliselt tundlike rakendusaktide eest 

ning võtta rohkem arvesse 

ettevaatuspõhimõtet, muutmata seejuures 

õiguslikku ja institutsioonilist vastutust 

rakendusaktide eest, nagu see on 

reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) Teatavate konkreetsete juhtumite 

puhul on määruses (EL) nr 182/2011 ette 

nähtud küsimuse edastamine 

apellatsioonikomiteele. Tegelikkuses on 

apellatsioonikomitee poole pöördutud 

juhtudel, kus komitees ei ole 

kontrollimenetluse raames saavutatud 

kvalifitseeritud häälteenamust ettepaneku 

poolt ega vastu, mistõttu arvamust ei ole 

esitatud. Enamik sellistest juhtumitest on 

olnud seotud geneetiliselt muundatud 

organismidega, geneetiliselt muundatud 

toidu ja söödaga ning 

taimekaitsevahenditega. 

(3) Teatavate konkreetsete juhtumite 

puhul on määruses (EL) nr 182/2011 ette 

nähtud küsimuse edastamine 

apellatsioonikomiteele. Tegelikkuses on 

apellatsioonikomitee poole pöördutud 

juhtudel, kus komitees ei ole 

kontrollimenetluse raames saavutatud 

kvalifitseeritud häälteenamust ettepaneku 

poolt ega vastu, mistõttu arvamust ei ole 

esitatud. Enamik sellistest juhtumitest on 

olnud seotud geneetiliselt muundatud 

organismidega, geneetiliselt muundatud 

toidu ja söödaga ning 

taimekaitsevahenditega ning need on 

sellised teemad, mille puhul liikmesriikide 

arvamused ja otsustusprotsess on ülimalt 

tähtsad. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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(4) Kogemus on näidanud, et valdaval 

enamikul juhtudest kordab 

apellatsioonikomitee kontrollimenetluse 

komitee tulemust ja arvamust ei esitata. 

Seega ei ole apellatsioonikomitee aidanud 

liikmesriikide seisukohti selgitada. 

(4) Kogemus on näidanud, et valdaval 

enamikul juhtudest kordab 

apellatsioonikomitee kontrollimenetluse 

komitee tulemust ja arvamust ei esitata. 

Seega ei ole apellatsioonikomitee aidanud 

liikmesriikide seisukohti selgitada ja 

selline ebaselgus omakorda aeglustab 

väga olulisi küsimusi käsitlevat 

otsusetegemise protsessi liidus. 

 

Muudatusettepanek  5 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Ehkki komisjonil on volitus teha 

selliste juhtumite puhul otsuseid, siis 

küsimuste erilise tundlikkuse tõttu peaksid 

ka liikmesriigid võtma otsusetegemise 

protsessis igakülgse vastutuse. Seda aga ei 

juhtu, kui liikmesriigid ei suuda 

kvalifitseeritud häälteenamust saavutada, 

muu hulgas arvukate hääletamisest 

kõrvale hoidmise juhtude või 

hääletamisele mitteilmumise tõttu. 

(7) Ehkki komisjonil on praegu volitus 

teha selliste juhtumite puhul otsuseid, siis 

küsimuste erilise tundlikkuse tõttu peaksid 

liikmesriigid võtma otsustusprotsessis 

suurema vastutuse. Seetõttu on äärmiselt 

oluline ergutada liikmesriike võtma vastu 

selge otsus, kas siis poolt või vastu, ning 

oma kohalolekuga aktiivselt hääletusel 

osalema. Kui rakendusakti eelnõus 

käsitletakse inimeste, loomade või taimede 

tervise või ohutuse kaitset, peaks 

ettevaatuspõhimõte olema ülimuslik. Kui 

liikmesriigid ei suuda sellistel juhtudel 

kvalifitseeritud häälteenamusega vastu 

võtta teatavale tootele või ainele loa 

andmise ettepanekut, tuleks see lugeda 

loa andmisest keeldumiseks. 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Selleks et suurendada 

apellatsioonikomitee lisaväärtust, tuleks 

seega tema rolli suurendada, nähes ette 

võimaluse apellatsioonikomitee täiendava 

välja jäetud 
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koosoleku pidamiseks arvamuse esitamata 

jätmise korral. Apellatsioonikomitee 

täiendava koosoleku nõuetekohane 

esindatuse tasand peaks olema ministrite 

tasand, mis tagaks poliitilise arutelu. 

Sellise täiendava koosoleku 

korraldamiseks tuleks 

apellatsioonikomitee arvamuse esitamise 

tähtaega pikendada. 

 

Muudatusettepanek  7 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Apellatsioonikomitee 

hääletamiseeskirju tuleks muuta, et 

vähendada arvamuse esitamata jätmise 

riski ning motiveerida liikmesriikide 

esindajaid selget seisukohta võtma. 

Seetõttu tuleks kvalifitseeritud 

häälteenamuse arvutamisel lugeda 

osalevateks liikmesriikideks üksnes 

kohalviibivad või esindatud ja 

hääletamisel osalevad liikmesriigid. 

Selleks et tagada hääletustulemuste 

representatiivsus, tuleks hääletus lugeda 

kehtivaks üksnes juhul, kui 

apellatsioonikomitee hääletusel osaleb 

liikmesriikide lihthäälteenamus. Kui 

kvoorumit ei saavutata enne komitee 

otsusetegemise tähtaja möödumist, siis 

loetakse, et komitee ei ole arvamust 

esitanud, nagu seda tehakse ka praegu. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  8 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Komisjonil peaks olema võimalus 

pöörduda konkreetsete juhtumite puhul 

välja jäetud 
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nõukogu poole, et nõukogu edastaks oma 

seisukohad ja suunised arvamuse 

puudumise võimaliku laiema mõju, sh 

institutsionaalse, õigusliku, poliitilise ja 

rahvusvahelise mõju kohta. Komisjon 

peaks võtma nõukogu iga seisukoha 

arvesse kolme kuu jooksul pärast selle 

edastamist. Nõuetekohaselt põhjendatud 

juhtudel võib komisjon edastamisel 

määrata lühema tähtaja. 

 

Muudatusettepanek  9 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Apellatsioonikomitee tasandil 

esindatud liikmesriikide häälte 
läbipaistvust tuleks suurendada ja 

liikmesriikide esindajate hääled 

avalikustada. 

(11) Kogu nõuande-, 

kontrollimenetluse- ja 

apellatsioonikomitee menetluse 
läbipaistvust tuleks suurendada. Eelkõige 

tuleks avalikustada liikmesriikide 

esindajate hääled, sealhulgas nende 

hääletamiskavatsused, kui ametlikku 

hääletust ei toimu. Selliseid nõudeid 

tuleks kohaldada hääletustele 

apellatsioonikomitees, kontrollimenetluse 

komitees ja kogu nõuandemenetluse 

jooksul. Avalikustada tuleks 

üksikasjalikum teave eksperdikomiteede 

koosseisu kohta. 

 

Muudatusettepanek  10 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 

Määrus (EL) nr 182/2011 

Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1) artikli 3 lõikesse 7 lisatakse kuues 

lõik: 

välja jäetud 

„Kui apellatsioonikomitee jätab arvamuse 

artikli 6 lõike 3 teise lõigu kohaselt 
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esitamata, siis võib eesistuja otsustada, et 

apellatsioonikomitees peetakse täiendav 

koosolek ministrite tasandil. Sellisel juhul 

esitab apellatsioonikomitee oma arvamuse 

kolme kuu jooksul alates algse 

pöördumise kuupäevast.“; 

 

Muudatusettepanek  11 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a 

Määrus (EL) nr 182/2011 

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) lõikele 1 lisatakse teine lõik: välja jäetud 

„Apellatsioonikomitee osalevateks 

liikmeteks loetakse aga üksnes need 

liikmed, kes on hääletamise ajal kohal või 

esindatud ega hoia hääletamisest kõrvale. 

Artikli 5 lõikes 1 osutatud häälteenamus 

on Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 238 lõike 3 punktis a osutatud 

kvalifitseeritud häälteenamus. 

Hääletamine loetakse kehtivaks üksnes 

juhul, kui selles osaleb liikmesriikide 

lihtenamus.“; 

 

 

Muudatusettepanek  12 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b 

Määrus (EL) nr 182/2011 

Artikkel 6 – lõige 3a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) lisatakse lõige 3a: välja jäetud 

„3a. Kui apellatsioonikomitee arvamust 

ei esita, võib komisjon suunata küsimuse 

arvamuse saamiseks nõukogusse, et 

nõukogu edastaks oma seisukohad ja 

suunised arvamuse puudumise võimaliku 

laiema mõju, sh institutsionaalse, 

õigusliku, poliitilise ja rahvusvahelise 
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mõju kohta. Komisjon võtab arvesse 

nõukogu iga seisukoha, mis on esitatud 

kolme kuu jooksul pärast küsimuse 

edastamist. Nõuetekohaselt põhjendatud 

juhtudel võib komisjon edastamisel 

määrata lühema tähtaja.“; 

 

Muudatusettepanek  13 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus) 

Määrus (EL) nr 182/2011 

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 b a) lisatakse järgmine lõige: 

 „4 a. Kui alusaktis käsitletakse inimeste, 

loomade või taimede tervise või ohutuse 

kaitset ning sellest tuleneva rakendusakti 

eelnõu sisaldab ettepanekut mingile 

ainele või tootele loa andmiseks, siis 

juhul, kui artikli 5 lõikes 1 osutatud 

häälteenamusega seda ettepanekut ei 

toetata, ei võta komisjon erandina lõikes 3 

sätestatust asjaomase rakendusakti eelnõu 

vastu ning see loetakse loa andmisest 

keeldumiseks.“; 

 

Muudatusettepanek 14 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus) 

Määrus (EL) nr 182/2011 

Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -a) lõike 1 sissejuhatav osa 

asendatakse järgmisega: 

1. Komisjon peab komiteemenetluste 

registrit, milles sisalduvad: 

„1. Komisjon peab avalikku 

komiteemenetluste registrit, mis on 

kättesaadav internetis. See avalik register 

sisaldab järgmist:“; 

Muudatusettepanek 15 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus) 

Määrus (EL) nr 182/2011 

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 -a a) lõike 1 punkt c asendatakse 

järgmisega: 

c) protokollide kokkuvõtted ning 

nimekirjad asutustest ja 

organisatsioonidest, kuhu kuuluvad 

liikmesriikide poolt neid esindama 

määratud isikud; 

„c) protokollide kokkuvõtted, 

koosolekul osalenute nimed ning asutuste 

ja organisatsioonide nimed, keda 

koosolekul osalenud esindavad;“ 

 

Muudatusettepanek 16 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a 

Määrus (EL) nr 182/2011 

Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) hääletustulemused, sh 

apellatsioonikomitee puhul iga 

liikmesriigi esindaja antud hääl;“ 

e) nii komiteedes kui ka 

apellatsioonikomitees antud hääli 

avalikustavad hääletustulemused koos 

põhjendusega, sh erapooletuks jäämise 

juhud; 

 

Muudatusettepanek 17 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus) 

Määrus (EL) nr 182/2011 

Artikkel 10 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) lõige 3 jäetakse välja; 

 

Muudatusettepanek 18 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a b (uus) 

Määrus (EL) nr 182/2011 

Artikkel 10 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a b) lõige 4 jäetakse välja; 

 

Muudatusettepanek 19 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b 

Määrus (EL) nr 182/2011 

Artikkel 10 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) lõige 5 asendatakse järgmisega: välja jäetud 

„5. Registris avaldatakse viited kõigile 

lõike 1 punktides a–d, f ja g osutatud 

dokumentidele ning lõike 1 punktides e–h 

osutatud teabele.“ 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik1 – punkt 3 a (uus) 

Määrus (EL) nr 182/2011 

Artikkel 11 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a) artiklisse 11 lisatakse järgmine 

lõik: 

 „Lisaks, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu leiab, et alusaktiga komisjonile 

antud rakendamisvolitused tuleb läbi 

vaadata, võib ta igal ajal paluda 

komisjonil esitada ettepaneku nimetatud 

alusakti muutmiseks.“ 

Selgitus 

Kui sarnastel juhtudel on raske liikmesriikidelt positiivset arvamust saada, tuleks kaaluda 

asjaomaste alusaktidega komisjonile antud rakendamisvolituste muutmist. 
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