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MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Rakendamisvolitustega võib 
kohandada või ajakohastada 
põhiõigusakti teatavaid mitteolemuslikke 
osi, kuid rakendamisvolitusi ei või 
laiendada nende osade täiendamiseks või 
muutmiseks, kuna sellisel juhul tuleb 
kohaldada Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklit 290.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
kontekstis reguleeriti rakendusõiguste 
komisjonipoolset kasutamist nõukogu 
28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ.

(2) Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
kontekstis reguleeriti rakendusõiguste 
komisjonipoolset kasutamist nõukogu
28. juuni 1999. aasta 
otsusega 1999/468/EÜ. Selline kord tuleks 
lõpetada, et tagada vastavus pärast 
asutamislepingute viimast reformi 
sätestatud nõuetele.
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Muudatusettepanek 3

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 
liikmesriikide läbi viidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.
Nimetatud kontroll ei välista ega piira 
demokraatia põhimõtteid käsitlevatest 
sätetest tulenevat demokraatlikku 
kontrolli, institutsioonide toimimist 
käsitlevaid tingimusi ega subsidiaarsuse 
ja proportsionaalsuse põhimõtte 
kohaldamist, nagu see on sätestatud muu 
hulgas Euroopa Liidu lepingu artiklites 5, 
10, 11 ja 13 ning aluslepingute protokollis 
nr 2.

Muudatusettepanek 4

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



AD\820053ET.doc 5/13 PE441.370v02-00

ET

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) On asjakohane, et nendes 
põhiõigusaktides, milles nõutakse, et 
liikmesriigid kontrollivad komisjonipoolset 
rakendusaktide vastuvõtmist, nähakse 
selliseks kontrolliks ette liikmesriikide 
esindajatest koosnevad komiteed, kus 
eesistujana tegutseb komisjon.

(5) On asjakohane, et nendes 
põhiõigusaktides, milles nõutakse, et 
liikmesriigid kontrollivad komisjonipoolset 
rakendusaktide vastuvõtmist, nähakse 
selliseks kontrolliks ette liikmesriikide 
esindajatest ning nõukogu ja Euroopa 
Parlamendi vaatlejatest koosnevad 
komiteed, kus eesistujana tegutseb 
komisjon.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Euroopa Parlamenti ja nõukogu tuleks 
komiteemenetlustest korrapäraselt
teavitada.

(12) Et tagada Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sätestatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu funktsioonide täielik 
austamine, tuleks parlamenti ja nõukogu
kiiresti ja täies ulatuses teavitada
komiteemenetlusest piisavalt aegsasti 
enne iga meetme vastuvõtmist.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Otsus 1999/468/EMÜ tuleks 
tunnistada kehtetuks. Selleks et tagada 
üleminek otsuses 1999/468/EÜ sätestatud 
korralt käesolevas määruses sätestatud 
korrale, tuleks olemasolevate õigusaktide 
kõiki viiteid kõnealuses otsuses sätestatud 
menetlustele, välja arvatud selle 

välja jäetud
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artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele, käsitada viidetena 
käesolevas määruses sätestatud 
vastavatele menetlustele.
Otsuse 1999/468/EÜ artiklile 5a viitavate 
olemasolevate põhiõigusaktide tõttu tuleks 
kõnealuse artikli toime säilitada.

Muudatusettepanek 8

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”)
määratakse kindlaks vajadus rakendamise 
järele ühetaolistel tingimustel ning 
sätestatakse, et liikmesriigid kontrollivad
selliste rakendusaktide komisjonipoolset 
vastuvõtmist.

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui põhiõigusakti teatavate 
mitteolemuslike osade täiendamiseks või 
muutmiseks on vaja muid kui 
seadusandlikke akte, mis on 
üldkohaldatavad, kohaldatakse Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklit 290.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontrollimenetlust võidakse kohaldada 
üksnes järgnevate õigusaktide 
vastuvõtmise suhtes:

2. Kontrollimenetlust kohaldatakse
järgnevate õigusaktide vastuvõtmise 
suhtes:

Muudatusettepanek 11

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.

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

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni abistab komitee, kuhu 
kuuluvad liikmesriikide esindajad ja 
eesistujana komisjoni esindaja.

2. Komisjoni abistab komitee, kuhu 
kuuluvad liikmesriikide esindajad, 
nõukogu ja Euroopa Parlamendi 
vaatlejad ning eesistujana komisjoni 
esindaja.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Eesistuja võib saada komitee arvamuse 
kirjaliku menetluse raames. Eesistuja 

5. Eesistuja võib saada komitee arvamuse 
kirjaliku menetluse raames. Eesistuja 
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saadab komiteeliikmetele kavandatavad 
meetmed, mille kohta soovitakse nende 
arvamust saada, ja määrab küsimuse 
kiireloomulisusest lähtuvalt tähtaja.
Komiteeliige, kes enne määratud tähtaja 
möödumist otsesõnu ei väljenda vastuseisu 
ega loobu hääletamisest, loetakse 
kavandatavad meetmed vaikimisi 
heakskiitnuks.

saadab komiteeliikmetele ja vaatlejatele
kavandatavad meetmed, mille kohta 
soovitakse nende arvamust saada, ja 
määrab küsimuse kiireloomulisusest 
lähtuvalt tähtaja. Komiteeliige, kes enne 
määratud tähtaja möödumist otsesõnu ei 
väljenda vastuseisu ega loobu 
hääletamisest, loetakse kavandatavad 
meetmed vaikimisi heakskiitnuks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a
Vastuväide kavandatavate 

rakendusmeetmete eelnõude kohta
1. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab vastuväite kavandatavate 
rakendusmeetmete kohta, mille
vastuvõtmist kaalutakse ja mis on esitatud 
komiteele Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 294 kohaselt vastu võetud 
põhiõigusakti alusel põhjusel, et need 
meetmed ületavad antud 
rakendamisvolituste ulatuse, vaatab 
komisjon kavandatavad meetmed uuesti 
läbi.
2. Vastuväidete põhjusi arvesse võttes 
ning käimasoleva menetluse tähtaegade 
piires esitab komisjon komiteele 
arutamiseks uued kavandatavad meetmed 
või esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule Euroopa Liidu toimimise 
lepingu alusel ettepaneku.
3. Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti, 
nõukogu ja komiteed meetmetest, mida ta 
kavatseb võtta, ning nende meetmete 
võtmise põhjustest.
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Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) komitee liikmete seisukohad koos 
põhjendustega;

Muudatusettepanek 16

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 ja nõukogul on 
lõikes 1 nimetatud teabele võrdne
juurdepääs. Selleks saadetakse Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule kogu lõikes 1 
nimetatud teave komiteede liikmetega 
samal ajal ja samadel tingimustel.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Aastaaruanne rakendamisvolituste 

kasutamise kohta
Komisjon esitab igal aastal 
liikmesriikidele aruande komisjonile 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
291 alusel antud rakendamisvolituste
kasutamise kohta. Liikmesriigid võivad 
samuti esitada oma märkused, mis 
lisatakse aruandele.
Aastaaruanne koos lisaga saadetakse 
Euroopa Parlamendile, liikmesriikide 
parlamentidele, Euroopa Ülemkogule ja 
nõukogule ning samuti edastatakse 
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Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 
ning Regioonide Komiteele.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 b
Õigusnormide ühenduse õigustikuga 

vastavusse viimine
Komisjon vaatab hiljemalt [kuupäevaks] 
läbi enne käesoleva määruse jõustumist 
vastu võetud põhiõigusaktid, et 
kohandada neid õigusakte Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklites 290 ja 291 
sätestatud delegeeritud volituste ja 
rakendamisvolituste uute eeskirjadega.
Komisjon annab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule korrapäraselt aru selle 
läbivaatamise käigust. Nendele 
aruannetele võib lisada asjakohaseid 
seadusandlikke ettepanekuid.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 välja jäetud
Otsuse 1999/468/EÜ kehtetuks 

tunnistamine
Otsus 1999/468/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks.
Kehtetuks tunnistatava otsuse artiklile 5a 
viitavate olemasolevate põhiõigusaktide 
tõttu säilitatakse kõnealuse artikli toime.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
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:
(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.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Läbivaatamine

Komisjon esitab kolme aasta jooksul 
käesoleva määruse jõustumist, arvestades 
sealjuures liikmesriikide panusega, 
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käesolevas määruses sätestatud 
menetluste kohta üldaruande ning teeb 
vajadusel uue seadusandliku ettepaneku.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse artiklit 10 
kohaldatakse alates 1. detsembrist 2010.

välja jäetud
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MENETLUS

Pealkiri Liikmesriikide läbi viidav kontroll, mida kohaldatakse komisjoni 
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Viited KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD)

Vastutav komisjon JURI

Arvamuse esitaja(d)
       istungil teada andmise kuupäev

ECON
24.3.2010

Arvamuse koostaja
       nimetamise kuupäev

Antolín Sánchez 
Presedo
27.4.2010

Arutamine parlamendikomisjonis 20.5.2010 14.6.2010

Vastuvõtmise kuupäev 14.6.2010

Lõpphääletuse tulemus +:
–:
0:

38
1
0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, 
Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo 
Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-
Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, 
Wolf Klinz, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, 
Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez 
Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, 
Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien 
Wortmann-Kool

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 
asendusliige/asendusliikmed

Marta Andreasen, Elena Băsescu, Lajos Bokros, Herbert Dorfmann, 
Sari Essayah, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen


