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LÜHISELGITUS

I Komisjoni ettepanek

Komisjon on esitanud ettepaneku kodifitseerida nõukogu 17. detsembri 1991. aasta määrus 
(EMÜ) nr 3880/91 Atlandi ookeani kirdeosas kalastavate liikmesriikide nominaalsaagi 
statistiliste andmete esitamise kohta ja seadusandjale esitati vastav ettepanek1. Uus määrus 
asendab sellesse inkorporeeritud õigusaktid (käesoleva määruse vastuvõtmise ettepaneku VI 
lisa).

Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused)2 on muudetud nõukogu otsusega 2006/512/EÜ3, 
millega kehtestati kontrolliga regulatiivmenetlus.

Vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. juuli 2006. aasta 
ühisavaldusele4 otsuse 2006/512/EÜ kohta tuleks kõnealuse menetluse kohaldamiseks 
asutamislepingu artikliga 251 sätestatud korras vastuvõetud juba jõustunud õigusaktide suhtes 
neid õigusakte kohandada kooskõlas kehtivate menetlustega.

Seetõttu on kohane määruse (EMÜ) nr 3880/91 kodifitseerimine uuesti sõnastada, et viia 
sisse muudatused, mis on vajalikud uue komiteemenetlusega kohandamiseks.

II Üldine taust

Kontrolliga regulatiivmenetluse kohaldamise tingimused on määratletud muudetud otsuse 
1999/468/EMÜ uues 5a artiklis: põhiõigusakt tuleb võtta vastu kaasotsustamismenetluse 
alusel ja sellega tuleb anda komisjonile volitused üldmeetmete vastuvõtmiseks, „mille 
eesmärgiks on muuta selle akti vähemolulisi sätteid, sealhulgas mõningaid selliseid sätteid 
välja jättes või uusi vähemolulisi sätteid juurde lisades” (edaspidi kvaasiseadusandlikud 
meetmed). 

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon leppisid 2006. aasta juulis tehtud ühisavalduses 
kokku esialgses põhiõigusaktide loetelus, mida tuleb kiiresti kohandada kontrolliga 
regulatiivmenetlusega (vastavusse viimine esmajärjekorras). 

Komisjon võttis 23. novembril 2007 vastu teatise üldise kohandamise kohta kontrolliga 
regulatiivmenetlusega (KOM(2007)740 lõplik), milles ta määratles 225 samuti kohandamisele 
kuuluvat õigusakti, mis on jagatud kolme loetelu vahel: loetelu 1 (üldloetelu) – 156 õigusakti, 
mille kohandamine toimub määrusi muutvate määrustega, nn koondmäärustega5; loetelu 2 
(kodifitseerimisel olevad õigusaktid) – 23 õigusakti, mille kohandamiseks tehakse õigusakti 
muudatus või asendatakse kodifitseerimisettepanek ümbersõnastusega, olenevalt sellest, 

                                               
1 KOM(2006) 497 lõplik.
2 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.
3 Otsus jõustus 23.7.2006 (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).
4 ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.
5 Vt dokumente KOM(2007)0741, KOM (2007)0824 ja KOM(2007)0822, mida sageli nimetatakse esimeseks, 
teiseks ja kolmandaks koondmääruseks.
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millisesse järku kodifitseerimine on jõudnud; loetelu 3 (muude kohandatavate õigusaktide 
loetelu), mille kohandamine toimub põhiakti olulise muudatuse raames, milleks ei saa 
kasutada komiteemenetlust, või ei ole vajalik, kuna õigusakt tunnistatakse kehtetuks.

III Raportööri märkused

Käesolev komisjoni õigusakti ettepanek sisaldub eelnimetatud loetelus 2 ja selle puhul 
kohaldatakse uuesti sõnastamise tehnikat1.

Esimeeste konverents otsustas 12. detsembril 2007 nimetada õiguskomisjoni olemasolevate 
õigusaktide uue komiteemenetlusega kohandamise eest vastutavaks komisjoniks, kusjuures 
erinevatelt asjaomastelt komisjonidelt küsitakse arvamust. 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vastavatest õigusteenistustest koosneva 
konsultatiivse töörühma2 25. jaanuari 2008. aasta arvamuse kohaselt ei sisaldu selles 
komisjoni ettepanekus muid sisulisi muudatusi kui need, mis on märgitud; ühtlasi piirdub 
komisjon sama arvamuse kohaselt neid sisulisi muudatusi sisaldavate varasemate õigusaktide 
muutmata sätete osas lihtsa kodifitseerimisega, viimata sisse sisulisi muudatusi. 

Konsultatiivne töörühm toob oma arvamuses ühtlasi välja teatud tehnilised kohandamised, 
mis on vajalikud ettepaneku vastavuse tagamiseks kodifitseerimiskorraga. Arvamuse koostaja 
hinnangul oleks asjakohane need tehnilised kohandamised teha. Otsuse selles küsimuses teeb 
siiski õiguskomisjon.

Arvamuse koostaja arvab, et kavandatavates sisulistes muudatustes (vt artiklid 2 ja 5 ning 
põhjendused 1, 9 ja 10) piirdutakse vaid täieliku ja nõuetekohase vastavusse viimisega uue 
kontrolliga regulatiivmenetlusega. 

Uus menetlus vastab Euroopa Parlamendi kauaaegsetele nõudmistele, mille eesmärk on 
tugevdada parlamendi kontrollimisõigust seoses kaasotsustamismenetluse raames vastu 
võetud õigusaktide rakendamisega. Euroopa Parlament võib väljendada vastuseisu 
kavandatud kvaasiseadusandlikele meetmetele1 muudetud otsuse 1999/468/EMÜ uue artikli 
5a lõigetes 3 ja 4 määratletud tähtaja jooksul ning tingimustel, kui ta arvab, et need meetmed 
ületavad põhiaktis ettenähtud rakendusvolitusi, ei ole kooskõlas põhiakti eesmärgi või sisuga 
või ei pea kinni subsidiaarsuse või proportsionaalsuse põhimõtetest.

******

Kalanduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil teha ettepanek kiita komisjoni ettepanek 
heaks.

                                               
1 Uue õigusakti vastuvõtmine, millega ühendatakse ühtseks tekstiks nii varasemasse õigusakti tehtavad sisulised 
muudatused kui ka vastava õigusakti muutmata sätted.
2 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika 
süstemaatilise kasutamise kohta (EÜT C 77, 28.03.2002, lk 1).
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1 Eelkõige liikide ja statistiliste püügipiirkondade loetelu kohandamine, nende püügipiirkondade kirjeldus ning 
andmete koondamise lubatud määr.
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