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LÜHISELGITUS

Praeguse komiteemenetluse kohaselt on ühine põllumajanduspoliitika see poliitikavaldkond, 
mis hõlmab suurt enamikku komiteemenetluse õigusaktidest: komisjon võttis 2006. aastal 
vastu 1576 rakendusmeedet (2007. aastal 963 meedet, 2008. aastal 439 meedet).

Need meetmed võetakse peaaegu kõigil juhtudel vastu otsuse 1999/468/EÜ artiklis 4 
sätestatud „korralduskomitee menetluse” teel.

Pärast Lissaboni lepingu jõustumist tuleb praegused komiteemenetluse sätted asendada 
delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 290 
ja 291.

Kehtivate õigusaktide kohandamine vastavalt Lissaboni lepingu sätetele on ülioluline eriti 
nendes poliitikavaldkondades, mille suhtes (nagu põllumajanduspoliitika) ei kohaldatud 
kaasotsustamismenetlust ja mida seetõttu ei ole pärast 2006. aastat viidud suurema 
parlamentaarse kontrolli alla kontrolliga regulatiivmenetluse kaudu.

Kuna asjaomaste õigusaktide arv on suur ning delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide 
eristamine tihti keerukas, arvab põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon, et läbirääkimised 
Euroopa Komisjoni ja kaasseadusandjaga saavad olema rasked ning et neid hakatakse pidama 
iga üksikjuhtumi kohta eraldi.

Seepärast on põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni jaoks antud etapis vastuvõetamatu 
jätkata praeguse „korralduskomitee menetluse” automaatse ümberkujundamisega 
(„kontrollimenetluse”) rakendusaktideks iga üksikjuhtumi puhul eraldi kontrollimata, kas 
meede vastab delegeeritud õigusakti kriteeriumitele.

Seetõttu palutakse Euroopa Komisjonil viivitamatult esitada vajalikud õigusaktide 
ettepanekud õigustiku kohandamiseks.

Kuna ühise põllumajanduspoliitika suhtes kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust, seab 
ELi toimimise leping Euroopa Parlamendi ja nõukogu kaasseadusandjatena võrdsele alusele.
Seepärast peaks parlament püüdlema selle poole, et tema suhtes kehtiksid sellised võrdsed 
õigused ka delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega seoses. Eriti puudutab see 
kaasotsustamismenetluse alusel vastu võetud põhiõigusaktidega seotud „komiteemenetluse” 
õigusakte (kontrollimisõigus, juurdepääs teabele, ...), mille suhtes parlament peaks säilitama 
vähemalt oma senised õigused. Lisaks peaks Euroopa Parlamendi esindajatel olema 
juurdepääs „liikmesriikide esindajatest koosnevate komiteede” koosolekutele.

Samuti peaks nii Euroopa Parlamendil kui ka nõukogul olema võimalik esitada vastuväiteid 
rakendusmeetmete eelnõudele, mis ei ole kooskõlas kaasseadusandjate kavatsustega.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 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 komisjoni 
rakendamisvolituste teostamist vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
291

Selgitus

Kavandatav määrus hõlmab rakendamisvolituste toimimist tervikuna vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklile 291, mitte ainult nende kontrolli. Lisaks peaksid Euroopa Parlamendi kui 
kaasseadusandja suhtes kehtima nõukoguga võrdsed õigused.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Liidu toimimise lepinguga 
(edaspidi „alusleping”) nõutakse nüüd, et 
Euroopa Parlament ja nõukogu sätestaksid 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbi viidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

(3) Euroopa Liidu toimimise lepinguga 
(edaspidi „alusleping”) nõutakse nüüd, et 
Euroopa Parlament ja nõukogu sätestaksid 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
komisjoni rakendamisvolituste teostamist.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) On vaja tagada, et sellise kontrolli 
menetlused oleksid konkreetsed, tõhusad ja 
proportsionaalsed rakendusaktide 
iseloomuga ning et nende puhul võetaks 
arvesse aluslepingu institutsionaalseid 
nõudeid ja otsuse 1999/468/EÜ 
rakendamisel saadud kogemust ning 
järgitud ühist tava.

(4) On vaja tagada, et kontrolli menetlused 
oleksid konkreetsed, tõhusad ja 
proportsionaalsed rakendusaktide 
iseloomuga ning et nende puhul võetaks 
arvesse aluslepingu institutsionaalseid 
nõudeid, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
võrdseid õigusi kõigi seadusandliku 
tavamenetluse kohaselt vastu võetavate 
õigusaktide osas ja otsuse 1999/468/EÜ 
rakendamisel saadud kogemust ning 
järgitud ühist tava.

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud täpsuse huvides.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) On vaja kehtestada rakendusaktide 
vastuvõtmiseks kasutatava menetluse 
valiku kriteeriumid. Selleks, et saavutada 
suuremat järjepidevust ning tagada, et 
menetlusnõuded oleksid 
proportsionaalsed vastuvõetavate 
rakendusaktide iseloomuga, peaksid 
kõnealused kriteeriumid olema siduvad.

(8) Ilma et see piiraks rakendusaktide 
vastuvõtmiseks kasutatava menetluse 
kohaldamist, mis määratakse kindlaks 
põhiõigusaktis, tuleks ühetaoliste 
tingimuste vajalikkuse korral üldiste 
rakendusmeetmete vastuvõtmiseks 
põhimõtteliselt kasutada 
kontrollimenetlust.

Selgitus

Põhiõigusakti kaasseadusandja peaks saama otsustada, kas kasutada nõuandemenetlust, mis 
annab suuremad volitused komisjonile, või kontrollimenetlust, mis annab suuremad volitused 
liikmesriikidele.
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Muudatusettepanek 5

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 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.

Selgitus

Põhiõigusakti kaasseadusandja peaks saama otsustada, kas kasutada nõuandemenetlust, mis 
annab suuremad volitused komisjonile, või kontrollimenetlust, mis annab suuremad volitused 
liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud
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Muudatusettepanek 7

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 tuleb 
kohaldada juhul, kui õiguslikult siduva 
Euroopa Liidu õigusaktiga (edaspidi 
„põhiõigusakt”) nõutakse rakendamist 
ühetaolistel tingimustel ja sätestatakse, et
liikmesriigid kontrollivad selliste siduvate 
rakendusaktide komisjonipoolset 
vastuvõtmist.

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud täpsuse huvides.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontrollimenetlust võidakse kohaldada 
üksnes järgnevate õigusaktide 
vastuvõtmise suhtes:

2. Kontrollimenetlust kohaldatakse 
põhimõtteliselt üldiste rakendusmeetmete
vastuvõtmise suhtes ühetaoliste tingimuste 
vajalikkuse korral.

a) üldised rakendusmeetmed;
b) muud rakendusmeetmed, mis 
seonduvad:
i) ühise põllumajandus- ja 
kalanduspoliitikaga;
ii) keskkonna, julgeoleku ja turvalisuse 
või inimeste, loomade või taimede tervise 
või julgeoleku kaitsmisega;
iii) ühise kaubanduspoliitikaga.
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Selgitus

Põhiõigusakti kaasseadusandja peaks saama otsustada, kas kasutada nõuandemenetlust, mis 
annab suuremad volitused komisjonile, või kontrollimenetlust, mis annab suuremad volitused 
liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõigi muude rakendusmeetmete ja 
vajaduse korral lõikes 2 nimetatud 
rakendusmeetmete suhtes kohaldatakse 
nõuandemenetlust.

välja jäetud

Selgitus

Põhiõigusakti kaasseadusandja peaks saama otsustada, kas kasutada nõuandemenetlust, mis 
annab suuremad volitused komisjonile, või kontrollimenetlust, mis annab suuremad volitused 
liikmesriikidele.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitavad vastuväite rakendusmeetmete 
eelnõudele, mille vastuvõtmist kaalutakse 
ja mis on komiteele esitatud aluslepingu 
artikli 294 alusel vastu võetud 
põhiõigusakti kohaselt, tuues põhjuseks 
nende meetmete vastuolu põhiõigusaktis 
väljendatud seadusandja kavatsustega, 
vaatab komisjon meetmete eelnõud uuesti 
läbi.
Komisjon võib esitada vastuväite põhjusi 
arvesse võttes ning käimasoleva 
menetluse tähtaegade piires komiteele 
uued meetmete eelnõud või esitada 
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Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepaneku aluslepingu põhjal.
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti, 
nõukogu ja komiteed meetmetest, mida ta 
kavatseb võtta, ning nende meetmete 
võtmise põhjustest.

Selgitus

Euroopa Parlamendi praegune kontrollimisõigus peaks säilima. Seepärast peaks otsuse 
1999/468/EÜ artikkel 8 olema määrusse kaasatud ja olema sõnastatud ümber selliselt, et 
Euroopa Parlament või nõukogu saaksid esitada vastuväite meetmetele, mis on vastuolus 
põhiõigusaktis väljendatud seadusandja kavatsustega.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) liikmesriikide esindajate seisukohad 
ja põhjendused,

Selgitus

Euroopa Parlamendile (mille kõik istungid ja komisjonide koosolekud on avalikud) tehakse 
liikmesriikide esindajate seisukohad kättesaadavaks.

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 lõikes 1 nimetatud 
teabele võrdne juurdepääs. Selleks saavad 
Euroopa Parlament ja nõukogu samal 
ajal ja samadel tingimustel kui komiteede 
liikmed kogu lõikes 1 nimetatud teabe.
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Selgitus

Muudatusettepanekuga täpsustatakse teabe edastamise üksikasju, võttes üle 3. juuni 2008. 
aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe asjaomased sätted.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Parlamendi esindajatel on 
vaatlejatena juurdepääs komiteede 
koosolekutele.

Selgitus

Vaatlejatele Euroopa Parlamendist (mille kõik istungid ja komisjonide koosolekud on 
avalikud) antakse juurdepääs komiteede koosolekutele.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9
Otsuse 1999/468/EÜ kehtetuks 

tunnistamine

välja jäetud

Otsus 1999/468/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks.
Kehtetuks tunnistatava otsuse artiklile 5a 
viitavate olemasolevate põhiõigusaktide 
tõttu säilitatakse kõnealuse artikli toime.

Artikkel 9
Otsuse 1999/468/EÜ kehtetuks 

tunnistamine
Otsus 1999/468/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks.
Kehtetuks tunnistatava otsuse artiklile 5a 
viitavate olemasolevate põhiõigusaktide 
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tõttu säilitatakse kõnealuse artikli toime.

Selgitus

Artikli 10 väljajätmise tehniline ja õiguslik tagajärg.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10
Olemasolevate põhiõigusaktide muutmine
1. Juhul kui enne käesoleva määruse 
jõustumist vastuvõetud põhiõigusaktides 
on sätestatud otsusega 1999/468/EÜ 
kooskõlas olev komisjoni 
rakendamisvolituste teostamine, 
kohaldatakse järgnevaid eeskirju:

välja jäetud

(a) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklile 3 
käsitatakse viitena käesoleva määruse 
artiklile 4;
(b) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklitele 4 
ja 5 käsitatakse viitena käesoleva määruse 
artiklile 5;
(c) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklile 6 
käsitatakse viitena käesoleva määruse 
artiklile 6;
(d) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklitele 7 
ja 8 käsitatakse viitena käesoleva määruse 
artiklile 8.
2. Kõigi olemasolevate komiteede suhtes 
kohaldatakse käesoleva määruse 
artikleid 3 ja 7.

Selgitus

Õigustiku vastavusseviimine kehtivate delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide alaste 
sätetega on väga oluline nendes poliitikavaldkondades, mille suhtes enne jõustumist ei 
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kohaldatud kaasotsustamismenetlust. Neid sätteid tuleks viivitamatult hakata iga üksikjuhtumi 
kaupa eraldi hindama. Komisjoni soovitatud automaatne vastavusseviimine kahjustaks 
Euroopa Parlamendi õigusi.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Olemasolevate õigusaktide muutmine

Komisjon kontrollib kehtivaid liidu 
õigusakte ja esitab vajalikud õigusaktide 
ettepanekud nende vastavusse viimiseks 
Lissaboni lepingu sätetega ning eriti 
aluslepingu artiklitega 290 ja 291 enne 
31. detsembrit 2010.

Selgitus
Õigustiku vastavusseviimine kehtivate delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide alaste 
sätetega on väga oluline nendes poliitikavaldkondades, mille suhtes enne jõustumist ei 
kohaldatud kaasotsustamismenetlust. Neid sätteid tuleks viivitamatult hakata iga üksikjuhtumi 
kaupa eraldi hindama.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse artiklit 10 
kohaldatakse alates 1. detsembrist 2010.

välja jäetud

Selgitus

Artikli 10 väljajätmise tagajärg.
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