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MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbi viidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbi viidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 291

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kontrollimenetlust tuleks kohaldada 
üksnes põhiõigusaktide rakendamiseks 
mõeldud üldmeetmete ja potentsiaalselt 
olulise mõjuga erimeetmete vastuvõtmise 
suhtes. Kontrollimenetluse raames
liikmesriikide poolt teostatav kontroll 
peaks olema selline, et kui meetmed ei ole 
komitee arvamusega kooskõlas, ei saa neid 
vastu võtta, välja arvatud üksnes äärmiselt 
erakorralistel tingimustel, mil komisjon
saaks meetmed vastu võtta ja neid 
rakendada piiratud ajavahemiku jooksul
negatiivsest arvamusest hoolimata. Kui 
komitee arvamust ei esita, peaks
komisjonil olema võimalik kavandatavaid 
meetmeid muuta, võttes arvesse komitees 
väljendatud seisukohti.

(9) Kontrollimenetluse raames tuleks 
sätestada kontrollimeetod, mis võimaldaks 
liikmesriikidel tagada, et kui meetmed ei 
ole komitee arvamusega kooskõlas või kui 
komitee arvamust ei esita, siis ei saa neid 
vastu võtta. Äärmiselt erakorralistel 
tingimustel peaks olema võimalik 
põhiõigusaktis ette näha, et komisjon saab 
meetmeid vastu võtta ja neid rakendada 
piiratud ajavahemiku jooksul, mil 
komisjon peaks need meetmed esitama 
liikmesriikidele kontrolliks. Komisjonil 
peaks olema võimalik kavandatavaid 
meetmeid muuta, võttes arvesse komitees 
väljendatud seisukohti.
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Selgitus

Otsus, kas kasutada nõuandemenetlust või kontrollimenetlust, peaks jääma põhiõigusakti 
seadusandjale. Arvamuse puudumisel või negatiivse arvamuse korral tuleks komisjoni 
volitada meetmeid kohaldama vaid piiratud aja jooksul, andes komisjonile aega oma algse 
ettepaneku muutmiseks.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Nõuandemenetlust tuleks kohaldada
kõigil muudel juhtudel ja juhul, kui seda 
peetakse kõige sobivamaks.

(10) Nõuandemenetlust tuleb kohaldada
sellistel juhtudel, mille puhul ei kohaldada 
kontrollimenetlust.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Euroopa Parlament või nõukogu 
võib igal ajal juhtida komisjoni 
tähelepanu sellele, et rakendusakti projekt 
ei mahu põhiõigusaktis sätestatud 
rakendamisvolituste piiridesse. Sellisel 
juhul peaks komisjon kõnealuse 
kavandatava meetme läbi vaatama ning 
teatama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule oma plaanitavast tegevusest ja 
selle põhjustest.

Selgitus

Eelnevalt komiteemenetluse otsuse artiklis 8 sätestatud kontrollimisõigus on vajalik selleks, et 
iga kaasseadusandja saaks komisjonile teatada, kui ta leiab, et rakendusakti projekt ei mahu 
põhiõigusaktis ette nähtud rakendamisvolituste piiridesse.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis kehtivad 
mehhanismide suhtes, mida kohaldatakse 
juhul, kui õiguslikult siduva Euroopa Liidu 
õigusaktiga (edaspidi „põhiõigusakt”) 
nõutakse, et liikmesriigid kontrollivad 
komisjonipoolset siduvate rakendusaktide 
vastuvõtmist.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis kehtivad 
mehhanismide suhtes, mida kohaldatakse 
juhul, kui õiguslikult siduva Euroopa Liidu 
õigusaktiga (edaspidi „põhiõigusakt”)
tuvastatakse vajadus ühtsete 
rakendamistingimuste järele ja nõutakse, 
et liikmesriigid kontrollivad 
komisjonipoolset rakendusaktide 
vastuvõtmist.

Selgitus

Tuleks selgeks teha, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 291 jäetakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule õigus otsustada olukordade üle, millal on vaja ühtseid tingimusi 
seadusandliku tavamenetluse teel vastu võetud aktide rakendamiseks ja millal tuleb anda 
rakendamisvolitused Euroopa Komisjonile, ning otsustada, milliseid liikmesriikide 
läbiviidavaid kontrolle nende rakendamisvolituste teostamise suhtes kohaldatakse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Asjaomaste rakendusmeetmete liigist 
sõltuvalt võidakse põhiõigusaktiga ette 
näha kontrollimenetluse või 
nõuandemenetluse kohaldamine.

1. Võttes arvesse asjaomaste 
rakendusmeetmete olemust ja mõju,
võidakse põhiõigusaktiga ette näha 
kontrollimenetluse või nõuandemenetluse 
kohaldamine.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kavandatavad meetmed ei ole 3. Kui kavandatavad meetmed ei ole 
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komitee arvamusega kooskõlas, ei võta 
komisjon neid vastu. Eesistuja võib esitada 
kavandatavad meetmed komiteele 
täiendavaks aruteluks või esitada 
kavandatavate meetmete muudetud 
versiooni.

komitee arvamusega kooskõlas või kui 
komitee arvamust ei esita, siis ei võta 
komisjon neid vastu. Eesistuja võib esitada 
kavandatavad meetmed komiteele 
täiendavaks aruteluks või esitada 
kavandatavate meetmete muudetud 
versiooni.

Selgitus

Negatiivsel arvamusel või arvamuse puudumisel peaks olema samad tagajärjed ja need 
peaksid tooma kaasa arutelu komitees, enne kui meetmed lõpuks vastu võetakse.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui arvamust ei esitata, võib komisjon 
kavandatavad meetmed vastu võtta. Kui 
komisjon kavandatavaid meetmeid vastu 
ei võta, võib eesistuja esitada komiteele 
kavandatavate meetmete muudetud 
versiooni.

välja jäetud

Selgitus

Seotud artikli 5 lõike 3 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eesistuja esitab lõikes 2 nimetatud 
meetmed viivitamata asjaomasele 
komiteele, et vastavalt põhiõigusaktis 
sätestatud menetlusele saada selle arvamus.

3. Eesistuja esitab lõikes 2 nimetatud 
meetmed viivitamata asjaomasele 
komiteele, et vastavalt põhiõigusaktis 
sätestatud menetlusele saada ühe kuu 
jooksul selle arvamus.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Vastuväited kavandatavatele 

rakendusmeetmetele

Euroopa Parlament või nõukogu võib 
komisjonile igal ajal teatada oma 
arvamuse, et rakendusakti projekt ei 
mahu põhiõigusaktis sätestatud 
rakendamisvolituste piiridesse.
Võttes arvesse vastuväite põhjusi ning 
pidades kinni käimasoleva menetluse 
puhul rakendatavatest tähtaegadest, võib 
komisjon esitada komiteele uute meetmete 
eelnõu või esitada Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ettepaneku Euroopa Liidu 
toimimise lepingu alusel.

Selgitus

Euroopa Parlamendi praegune kontrolliõigus tuleks säilitada.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) protokollide kokkuvõtted ning 
nimekirjad asutustest ja 
organisatsioonidest, kuhu kuuluvad 
liikmesriikide poolt neid esindama 
määratud isikud,

b) protokollid ning nimekirjad asutustest ja 
organisatsioonidest, kuhu kuuluvad 
liikmesriikide poolt neid esindama 
määratud isikud,
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlamendil ja nõukogul on 
lõikes 1 nimetatud teabele juurdepääs.

2. Euroopa Parlamendil, nõukogul ja
liikmesriikidel on teabele võrdne 
juurdepääs. Nad saavad kogu lõikes 1 
nimetatud teabe komiteedega samal ajal ja 
samadel tingimustel.

Selgitus

Selgitab teabe edastamise viise, kooskõlas 3. juuni 2008. aasta institutsioonidevahelise 
kokkuleppega.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhul kui enne käesoleva määruse 
jõustumist vastuvõetud põhiõigusaktides
on sätestatud otsusega 1999/468/EÜ 
kooskõlas olev komisjoni 
rakendamisvolituste teostamine, 
kohaldatakse järgnevaid eeskirju:

1. Enne käesoleva määruse jõustumist 
vastuvõetud põhiõigusaktide kohandamist, 
kui nende aktidega on sätestatud 
otsusega 1999/468/EÜ kooskõlas olev 
komisjoni rakendamisvolituste teostamine, 
kohaldatakse järgnevaid eeskirju:

a) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklile 3 
käsitatakse viitena käesoleva määruse
artiklile 4;

a) kui põhiõigusaktis viidatakse otsuse 
1999/468/EÜ artiklile 3, kohaldatakse
käesoleva määruse artiklis 4 viidatud 
nõuandemenetlust;

b) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklitele 4 
ja 5 käsitatakse viitena käesoleva määruse
artiklile 5;

b) kui põhiõigusaktis viidatakse otsuse 
1999/468/EÜ artiklitele 4 ja 5, 
kohaldatakse käesoleva määruse artiklis 5 
viidatud kontrollimenetlust;

c) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklile 6 
käsitatakse viitena käesoleva määruse
artiklile 6;

c) kui põhiõigusaktis viidatakse otsuse 
1999/468/EÜ artiklile 6, kohaldatakse
käesoleva määruse artiklit 6;

d) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklitele 7 
ja 8 käsitatakse viitena käesoleva määruse
artiklile 8.

d) kui põhiõigusaktis viidatakse otsuse 
1999/468/EÜ artiklitele 7 ja 8, 
kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 8.
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Selgitus

Tuleb täpsustada, et ettepaneku artiklis 10 sätestatud üleminekukord on ainult tehniline 
lahendus, mis ei piira ühenduse õigustiku vajalikku kohandamist iga üksikjuhtumi korral.
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