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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 291 sätestatakse rakendusaktide vastuvõtmise 
raamistik. Eelkõige artikli 291 lõikega 3 nõutakse, et parlament ja nõukogu sätestavad 
määruse abil eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes. 

Selle nõude täitmiseks tegi komisjon ettepaneku võtta vastu määrus (KOM(2010)0083), 
millega nähakse ette, et rakendusaktide vastuvõtmise suhtes kehtivad nõuande- ja 
kontrollimenetlus.

Käesolevas määruses peaks olema selgelt sätestatud parlamendi ja nõukogu võrdne 
juurdepääs uute menetluste alusel peetavate komiteede koosolekutega seonduvale teabele. 
Määruse ettepaneku artiklit 8 tuleks seetõttu täiendada, et oleks konkreetselt tagatud 
parlamendi ja nõukogu võrdne juurdepääs sellisele teabele niipea, kui see avalikustatakse.

Kehtiva komiteemenetluse otsuse1 artiklites 3, 4 ja 5 esitatud olemasolevate 
nõuandemenetluste, korralduskomitee ja regulatiivmenetluste automaatne vastavusseviimine 
kehtiva õigustiku läbivaatamiseta ei ole asjakohane. Kehtiv õigustik tuleb põhjalikult läbi 
vaadata, et teha kindlaks meetmed, mis kuuluvad nõuetekohaselt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 290 sätestatud delegeeritud õigusakte käsitlevate sätete reguleerimisalasse, ja 
meetmed, mis kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 alusel rakendusaktide 
reguleerimisalasse. Määruse ettepaneku artiklit 10 tuleks seetõttu täiendada, et seada 
komisjonile kohustuseks nimetatud läbivaatamise teostamine ning pärast läbivaatamist 
asjakohase õigusakti ettepaneku esitamine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

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 

(9) Põhiõigusaktis tuleks viidata sellele, 
milliste meetmete osas tuleks kohaldada 
kontrollimenetlust ja milliste meetmete 
osas nõuandemenetlust. 
Kontrollimenetlust tuleks kohaldada 

                                               
1 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 
kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).



PE440.146v02-00 4/9 AD\818742ET.doc

ET

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.

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.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(12) Euroopa Parlamenti ja nõukogu tuleks
viivitamata ja täielikult ning võrdsel 
alusel teavitada komiteemenetlustest
niipea, kui asjassepuutuvad dokumendid 
on kättesaadavad, ning parlamendil ja 
nõukogul peaks olema võrdne juurdepääs 
neid menetlusi käsitlevale teabele.

Selgitus

Ei piisa sellest, et parlamenti ja nõukogu teavitatakse korrapäraselt. Mõlemaid tuleb 
teavitada reaalajas.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui kavandatavad meetmed ei ole 
komitee arvamusega kooskõlas või kui 
komitee ei esita arvamust, ei võta 
komisjon neid vastu ja esitab nõukogule 
viivitamatult ettepaneku võetavate 
meetmete kohta või täiendavaks aruteluks
kavandatud meetmete muudetud versiooni
ning teavitab sellest Euroopa Parlamenti.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 – lõik -1 (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 294 vastuvõetud 
põhiõigusakti kohaldamisel teatada oma 
vastuseisust kavandatavatele meetmetele 
sõltumata sellest, milline on komitee 
arvamus, kui kõnealused kavandatavad 
meetmed on vastuolus põhiõigusaktis 
väljendatud seadusandja tahtega.
Sellisel juhul kavandatavaid meetmeid 
vastu ei võeta. Komisjon võib esitada 
komiteele kavandatud meetmete 
muudetud ettepaneku, milles on arvesse 
võetud Euroopa Parlamendi või nõukogu 
vastuseisu põhjused.
Komisjon teavitab seejärel Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu meetmetest, mida 
ta kavandab võtta.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellisel juhul teatab komisjon komiteele 
viivitamata meetmete vastuvõtmise 
põhjused ja komisjon võib esitada 
meetmed komiteele teiseks aruteluks. Kui 
vastuvõetud meetmed ei ole komitee teise 
arvamusega kooskõlas või kui meetmeid ei 
ole ühe kuu jooksul pärast nende 
vastuvõtmist esitatud teiseks aruteluks, 
tunnistab komisjon meetmed viivitamata 
kehtetuks. Kui meetmed on komitee teise 
arvamusega kooskõlas või kui arvamust ei 
esitata, jäävad kõnealused meetmed jõusse.

Sellisel juhul teatab komisjon komiteele, 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule
viivitamata meetmete vastuvõtmise 
põhjused ja komisjon võib esitada 
meetmed komiteele teiseks aruteluks. Kui 
vastuvõetud meetmed ei ole komitee teise 
arvamusega kooskõlas või kui arvamust ei 
esitata, aga kui Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 238 lõikes 1 sätestatud 
enamus on meetme vastu, või kui
meetmeid ei ole ühe kuu jooksul pärast 
nende vastuvõtmist esitatud teiseks 
aruteluks, tunnistab komisjon meetmed 
viivitamata kehtetuks. Kui meetmed on 
komitee teise arvamusega kooskõlas või 
kui arvamust ei esitata ning Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 238 lõikes 1 
sätestatud enamus ei ole meetme vastu, 
jäävad kõnealused meetmed jõusse.

Selgitus

Kui liikmesriikide lihthäälteenamus on siiski meetme vastu ka teisel ringil, ei tohiks anda 
komisjonile õigust selle meetme vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) hääletustulemused, (d) hääletustulemused, sealhulgas iga 
liikmesriigi seisukoht,

Selgitus

Lisaks hääletuse lõpptulemusele on oluline teada ka seda, kuidas iga liikmesriik hääletas.
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Muudatusettepanek 7

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 ning nad saavad teabe samal 
ajal ja samadel tingimustel niipea, kui 
teave on kättesaadav.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Parlamendil tuleks lubada osaleda komitee koosolekutel.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon uurib kehtivaid ELi 
õigusakte ja esitab hiljemalt 31. 
detsembriks 2011 õigusakti ettepaneku, 
millega viiakse kehtivad ELi õigusaktid 
vastavusse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklitega 290 ja 291 ning milles 
määratakse eelkõige kindlaks meetmed, 
mis kuuluvad Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 290 nimetatud 
delegeeritud õigusakte käsitlevate sätete 
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reguleerimisalasse, ja meetmed, mis 
kuuluvad Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 291 nimetatud 
rakendusaktide reguleerimisalasse.
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