
AD\818840ET.doc PE441.193v02-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Arengukomisjon

2010/0051(COD)

3.6.2010

ARVAMUS
Esitaja: arengukomisjon

Saaja: õiguskomisjon

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi 
viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Arvamuse koostaja: Gay Mitchell



PE441.193v02-00 2/15 AD\818840ET.doc

ET

PA_Legam



AD\818840ET.doc 3/15 PE441.193v02-00

ET

LÜHISELGITUS

Arengukoostöö hõlmab arvukaid Euroopa Liidu õigusakte (rahastamisotsused), mis on võetud 
vastu komiteemenetluse otsuse alusel: Euroopa Komisjoni peasekretariaadi aastaaruannetest 
selgub, et viimase kolme aasta jooksul (2006–2008) on Euroopa Komisjon võtnud selles 
valdkonnas vastu 795 rakendusmeedet. 

Need meetmed võetakse peamiselt vastu otsuse 1999/468/EÜ artiklis 4 sätestatud 
„korralduskomitee menetluse” (komitoloogia) teel. 

Arengukomisjoni arvamuse kohaselt ei ole see menetlus rahuldav: seetõttu esitati juba 
vastavalt vanale aluslepingule muudatused, et võtta välissuhete instrumentide otsuste puhul 
kasutusele kontrolliga regulatiivmenetlus.

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

Praegu toimuvad rasked läbirääkimised komisjoni ja kaasseadusandjaga ning 
arengukomisjoni seatud eesmärk on kohaldada välissuhete finantsinstrumentide suhtes 
aluslepingu delegeeritud õigusaktide sätet (art 290).

Seetõttu on arengukomisjoni jaoks vastuvõetamatu praeguse „korralduskomitee menetluse” 
automaatne ümberkujundamine „kontrollimenetluseks”. 

Ülimalt tähtis on tuletada meelde, et arengukoostöö suhtes kohaldatakse seadusandlikku 
tavamenetlust, mis tähendab, et Euroopa Parlament ja nõukogu on kaasseadusandjatena 
võrdsel alusel. Seepärast peaks Euroopa Parlament kasutama kõiki asjakohaseid 
kontrollivolitusi ka delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktidega seoses. Eelkõige peaks 
parlament pärast Lissaboni lepingu jõustumist säilitama olemasolevad õigused 
(kontrolliõigus, demokraatlik järelevalve, info kättesaadavus) ja võimaluse neid tugevdada.

Üks võimalik Euroopa Parlamendi võrdsetel alustel kohtlemise tagamise meede on anda 
Euroopa Parlamendi liikmetele võimalus osaleda „liikmesriikide esindajatest koosnevate 
komiteede” koosolekutel.

Samuti peaks nii Euroopa Parlamendil kui nõukogul olema võimalik esitada vastuväiteid 
rakendusmeetmete eelnõudele, mis ei ole kooskõlas liidu õigusaktiga.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:
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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 kogu rakendamisvolituste toimimist vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklile 291, mitte ainult nende kontrolli. Lisaks peaksid Euroopa Parlamendil kui 
kaasseadusandjal olema 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, mida 
kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.



AD\818840ET.doc 5/15 PE441.193v02-00

ET

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 võetud 
õigusaktide osas ja otsuse 1999/468/EÜ 
rakendamisel saadud kogemust ning 
järgitud ühist tava.

Selgitus

Täpsustus.

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

Selgitus

Täpsustus.

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.

Selgitus

Põhiõigusakti kaasseadusandja peaks saama otsustada, kas kasutada nõuandemenetlust, mis 
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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

Vastuväited rakendusmeetmete eelnõude 
kohta

Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab vastuväite rakendusmeetmete 
eelnõude kohta, mille vastuvõtmist 
kaalutakse ja mis on esitatud komiteele 
ELi toimimise lepingu artikli 294 alusel 
vastu võetud põhiõigusakti alusel, tuues 
põhjuseks, et need meetmed ei austa 
põhiõigusakti, vaatab komisjon meetmete 
eelnõud uuesti läbi.
Komisjon võib tagasi võtta need 
rakendusmeetmete eelnõud, mille kohta 
Euroopa Parlament või nõukogu on 
esitanud vastuväite, või esitada uue 
eelnõu, milles võetakse arvesse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu märkusi. 
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Selgitus

Euroopa Parlamendi praegune kontrolliõigus tuleb säilitada. Seepärast peaks otsuse 
1999/468/EÜ artikkel 8 olema määrusse kaasatud.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) liikmesriikide esindajate seisukohad 
ja nende 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 samaväärne juurdepääs. Selleks 
saavad Euroopa Parlament ja nõukogu 
komiteede liikmetega ühel ajal ja samadel 
tingimustel kogu lõikes 1 nimetatud teabe.

Selgitus

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

Euroopa Parlamendi (mille kõik istungid ja komisjonide koosolekud on avalikud) vaatlejatele 
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.

Selgitus

Kuni ei ole tehtud otsust kohaldada artiklit 290 (delegeeritud õigusaktid) välissuhete 
finantsinstrumentide suhtes, kohaldatakse komiteemenetluse otsust selles valdkonnas piiratud 
ulatuses edasi.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhul kui enne käesoleva määruse välja jäetud
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jõustumist vastuvõetud põhiõigusaktides 
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;
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

Komisjoni soovitatud automaatne vastavusseviimine kahjustaks Euroopa Parlamendi õigusi. 
Selle võib tagada pärast seda, kui on saavutatud kokkulepe artikli 290 (delegeeritud 
õigusaktid) kohaldamise kohta välissuhete finantsinstrumentide suhtes.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 a
Olemasolevate õigusaktide muutmine

Komisjon kohustub kontrollima kehtivaid 
liidu õigusakte ja esitama vajalikud 
õigusaktide ettepanekud nende vastavusse 
viimiseks Lissaboni lepingu sätetega ning 
eriti ELi toimimise lepingu artiklitega 290 
ja 291 enne 31. detsembrit 2010.
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Selgitus

Komisjoni soovitatud automaatne vastavusseviimine kahjustaks Euroopa Parlamendi õigusi. 
Selle võib tagada pärast seda, kui on jõutud kokkuleppele artikli 290 (delegeeritud 
õigusaktid) kohaldamise kohta välissuhete instrumentide suhtes.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 b
Vastavusseviimise piiramine

Käesoleva määruse artiklit 10 ei 
kohaldata järgmiste õigusaktide suhtes:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1905/2006, millega luuakse 
arengukoostöö rahastamisvahend1;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. oktoobri 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1638/2006, millega kehtestatakse 
üldsätted Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi loomise kohta2;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. novembri 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1717/2006, millega kehtestatakse 
stabiliseerimisvahend3;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise 
kohta demokraatia ja inimõiguste 
edendamiseks kogu maailmas4;
nõukogu 19. veebruari 2007. aasta 
määrus (EURATOM) nr 300/2007, 
millega luuakse tuumaohutusalase 
koostöö rahastamisvahend5;
nõukogu 21. detsembri 2006. aasta 
määrus (EÜ) nr 1934/2006, millega 
luuakse rahastamisvahend koostööks 
tööstus- ning teiste suure sissetulekuga 
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riikide ja territooriumitega6;
nõukogu 17. juuli 2006. aasta määrus 
(EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse 
ühinemiseelse abi rahastamisvahend7;
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) 
nr 1337/2008, millega luuakse 
rahastamisvahend kiireks reageerimiseks 
toiduainete hinnatõusule arengumaades8;
nõukogu 17. juuli 2006. aasta otsus 
2006/526/EÜ, mis käsitleb ühelt poolt 
Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt 
Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi 
suhteid9;
nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus 
(EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta10.
_____________________
1 ELT L 378, 27.12.2006, lk 41.
2 ELT L 310, 9.11.2006, lk 1.
3 ELT L 327, 24.11.2006, lk 1.
4 ELT L 386, 29.12.2006, lk 1.
5 ELT L 81, 22.3.2007, lk 1.
6 ELT L 405, 30.12.2006, lk 41.
7 ELT L 210, 31.7.2006, lk 82.
8 ELT L 354, 31.12.2008, lk 62.
9 ELT L 208, 29.7.2006, lk 28.
10 EÜT L 163, 2.7.1996, lk 1.

Selgitus

The automatic horizontal alignment suggested by the Commission, pending a decision on the 
application of Article 290 (Delegated Acts) to the external relations instruments, will 
determine a legal loophole. Nothing in the proposed Regulation suggests that the Commission 
will propose a screening with the view to introducing delegated acts. Therefore, if Articles 9 
and 10 of the proposal are maintained, thus deleting the now binding comitology,  the present 
amendment will leave to the European Parliament  the  legal basis which is needed to object 
to measures in breach of the External relations  acts.

By the contrary, should amendments 14 and 15 be adopted, thus avoiding the deletion of the 
current comitology, Amendments 17 ands 18 will fall.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse artiklit 10 
kohaldatakse alates 1. detsembrist 2010.

välja jäetud

Selgitus

Artikli 10 väljajätmise tagajärg.
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24.3.2010

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Gay Mitchell
4.5.2010

Vastuvõtmise kuupäev 2.6.2010

Lõpphääletuse tulemus +:
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0:

26
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Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Nirj Deva, Charles 
Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, 
Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Bill 
Newton Dunn, Maurice Ponga, David-Maria Sassoli, Birgit Schnieber-
Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theocharous, Anna 
Záborská, Iva Zanicchi, Gabriele Zimmer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Fiona Hall, Wolf Klinz, Miguel Angel Martínez Martínez, Patrizia Toia


