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Muudatusettepanek 8
Satu Hassi

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.

Or. en

Selgitus

Ei ole võimalik kehtestada kriteeriumeid, kui kehtivaid akte ei kooskõlastata artikliga 290, 
mis käsitleb delegeeritud õigusakte ja mida võib nüüd ka kohaldada valdkondadele, milles 
parlamendist on saanud pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist kaasseadusandja. „Usaldus on 
hea, kontroll veel parem”. Seega tuleks reeglina kasutada kontrollimenetlust.

Muudatusettepanek 9
Jo Leinen

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 

(9) Põhiõigusaktis tuleks täpsustada seda 
menetlust, mida kohaldatakse 
rakendusaktide vastuvõtmiseks.
Kontrollimenetlust tuleks kohaldada 
üksnes üldmeetmete vastuvõtmise suhtes, 
mis vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 290 ei täienda ega muuda 
põhiõigusakti teatavaid mitteolemuslikke 
osi. Kontrollimenetluse raames 
liikmesriikide poolt teostatav kontroll 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 10
Satu Hassi

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) Põhiõigusaktis tuleks viidata sellele, 
milliste meetmete osas tuleks kohaldada
kontrollimenetlust ja milliste meetmete 
osas nõuandemenetlust. 
Kontrollimenetlust tuleks põhimõtteliselt 
kohaldada põhiõigusaktide rakendamiseks 
mõeldud üldmeetmete vastuvõtmise suhtes. 
Kontrollimenetluse raames liikmesriikide 
poolt teostatav kontroll peaks olema 
selline, et kui meetmed ei ole komitee 
arvamusega kooskõlas või kui enamus on 
nende vastu, 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 komisjon
kavandatavaid meetmeid muutma, võttes 
arvesse komitees väljendatud seisukohti.

Or. en
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Selgitus

Ei ole võimalik kehtestada kriteeriumeid, kui kehtivaid akte ei kooskõlastata artikliga 291, 
mis käsitleb delegeeritud õigusakte ja mida võib nüüd ka kohaldada valdkondadele, milles 
parlamendist on saanud pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist kaasseadusandja. „Usaldus on 
hea, kontroll veel parem”. Seega, kui artiklit 291 ei kohaldata, tuleks reeglina kasutada 
kontrollimenetlust.

Muudatusettepanek 11
Satu Hassi

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

Or. en

Selgitus

Demokraatia aluseks on võimude lahusus. Põhimõtteliselt tuleks volituste üleandmine alati 
kontrollile allutada. Seega ei tule kõne allagi, et vaikimisi valikuks on nõuandemenetlus.

Muudatusettepanek 12
Satu Hassi

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 võrdselt
teavitada komiteemenetlustest kohe, kui 
asjassepuutuvad dokumendid on 
kättesaadavad.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 13
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 14
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Otsus 1999/468/EÜ 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 
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.

(14) Otsus 1999/468/EÜ tuleks tunnistada 
kehtetuks kohe, kui kehtivad 
põhiõigusaktid on viidud vastavusse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitega 290 ja 291.

Or. en
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Selgitus

Automaatne vastavusse viimine taastaks Lissaboni lepingu eelse olukorra, mis on lubamatu, 
sest pärast seda on parlamendi volitusi suurendatud. Kõigi poliitikavaldkondade suhtes, mille 
osas enne Lissaboni lepingu jõustumist ei kasutatud kaasotsustamismenetlust, kohaldataks 
ainult rakendusakte, sest kontrolliga regulatiivmenetluse kohaldamise eeltingimuseks oli see, 
et asjaomane õigusakt võeti vastu kaasotsustamismenetluse teel. See ei ole vastuvõetav. 
Artiklile 291 ülemineku eeltingimus on vastavusse viimine artikliga 290 valdkondades, mille 
puhul parlament on saanud kaasseadusandjaks.

Muudatusettepanek 15
Satu Hassi

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 rakendamise järele 
ühetaolistel tingimustel ja nõutakse, et 
liikmesriigid kontrollivad komisjonipoolset 
rakendusaktide vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Sellega täpsustatakse, et määrust kohaldatakse ainult sellistel juhtumitel, kui on vajadus 
ühetaoliste tingimuste järele vastavalt artiklile 291, mitte kõigi rakendusaktide suhtes.
Rakendusaktid võivad käsitleda ka tehnilisi juhiseid, mis ei ole siduvad. Need võivad olla 
poliitiliselt väga tundlikud (nt tehnilised juhised direktiivis 2001/18) ja vajavad seega samuti 
kontrolli.

Muudatusettepanek 16
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – sissejuhatav osa 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontrollimenetlust võidakse kohaldada 
üksnes järgnevate õigusaktide
vastuvõtmise suhtes:

2. Kontrollimenetlust kohaldatakse 
põhimõtteliselt selliste rakendusaktide
vastuvõtmise suhtes, milleks on vaja 
ühetaolisi tingimusi, kui need vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290 ei täienda ega muuda seadusandliku 
akti teatavaid mitteolemuslikke osi.

Or. en

Selgitus

Ei ole võimalik kehtestada kriteeriumeid, kui kehtivaid akte ei kooskõlastata artikliga 291, 
mis käsitleb delegeeritud õigusakte ja mida võib nüüd ka kohaldada valdkondadele, milles 
parlamendist on saanud pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist kaasseadusandja. „Usaldus on 
hea, kontroll veel parem”. Seega, kui artiklit 291 ei kohaldata, tuleks reeglina kasutada 
kontrollimenetlust.

Muudatusettepanek 17
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontrollimenetlust võidakse kohaldada
üksnes järgnevate õigusaktide 
vastuvõtmise suhtes:

2. Kontrollimenetlust võidakse kohaldada 
järgnevate õigusaktide vastuvõtmise 
suhtes:

Or. en

Muudatusettepanek 18
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) üldised rakendusmeetmed; välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Sama autori artikli 2 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 19
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) üldised rakendusmeetmed; a) üldised rakendusmeetmed, mis vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 
290 ei täienda ega muuda seadusandliku 
akti teatavaid mitteolemuslikke osi;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) muud rakendusmeetmed, mis 
seonduvad:

välja jäetud

i) ühise põllumajandus- ja 
kalanduspoliitikaga;
ii) keskkonna, julgeoleku ja turvalisuse 
või inimeste, loomade või taimede tervise 
või julgeoleku kaitsmisega;
iii) ühise kaubanduspoliitikaga.

Or. en

Selgitus

Sama autori artikli 2 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.
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Muudatusettepanek 21
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b – alapunkt ii 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) keskkonna, julgeoleku ja turvalisuse 
või inimeste, loomade või taimede tervise 
või julgeoleku kaitsmisega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 22
Satu Hassi

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

Or. en

Selgitus

Sama autori artikli 2 lõike 2 kohta tehtud muudatusettepanekust tulenev muudatusettepanek.

Muudatusettepanek 23
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui kavandatavad meetmed ei ole 
komitee arvamusega kooskõlas, ei võta 
komisjon neid vastu. Eesistuja võib esitada 

3. Kui kavandatavad meetmed ei ole 
komitee arvamusega kooskõlas või kui 
komitee ei esita arvamust, ei võta 
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kavandatavad meetmed komiteele
täiendavaks aruteluks või esitada 
kavandatavate meetmete muudetud 
versiooni.

komisjon neid vastu ja esitab nõukogule 
viivitamatult ettepaneku võetavate 
meetmete kohta või täiendavaks aruteluks
kavandatud meetmete muudetud versiooni
ning teavitab sellest Euroopa Parlamenti.

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Satu Hassi

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.

4. Kui arvamust ei esitata, siis ei võta
komisjon kavandatavaid meetmeid vastu,
kui vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 238 lõikele 1 on enamus 
selle meetme vastu. Eesistuja võib esitada 
komiteele kavandatavate meetmete 
muudetud versiooni.

Or. en

Selgitus

Komisjoni esitatud rakendusakte peab toetama vähemalt liikmesriikide lihthäälteenamus.

Muudatusettepanek 25
Corinne Lepage

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.

4. Kui nõukogu ei esita mõistliku aja 
jooksul arvamust, võib komisjon 
kavandatavad meetmed vastu võtta. Kui 
komisjon kavandatavaid meetmeid vastu ei 
võta, võib eesistuja esitada komiteele 
kavandatavate meetmete muudetud 
versiooni.



PE441.271v01-00 12/19 AM\816195ET.doc

ET

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Satu Hassi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Erandina lõikest 3 võib komisjon vastu 
võtta kavandatavad meetmed, mis ei ole 
komitee arvamusega kooskõlas, juhul kui 
nende viivitamata vastu võtmata jätmine
häiriks märkimisväärselt turge või
ohustaks inimeste julgeolekut või 

 Erandina lõigetest 3 ja 4 võib komisjon 
vastu võtta kavandatavad meetmed, mis ei 
ole komitee arvamusega kooskõlas või kui 
arvamust ei esitata või kui Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 238 lõikes 1 
sätestatud enamus on meetme vastu, juhul 
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turvalisust või ELi finantshuve. kui nende viivitamata vastu võtmata 
jätmine ohustaks inimeste julgeolekut või 
turvalisust või ELi finantshuve.

Or. en

(Seotud sama autori muudatusettepanekuga lõike 4 kohta.)

Selgitus

Komisjonile antakse otsustamisõigus ka sellisel juhul, kui arvamust ei esitata ja liikmesriikide 
lihthäälteenamus on selle vastu. On raske mõista, miks peaks turgude märkimisväärset 
häirimist pidama kriteeriumiks, et anda komisjonile õigus tühistada liikmesriikide enamuse 
seisukoht.

Muudatusettepanek 28
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 2 

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 
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.

Or. en
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Selgitus

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

Muudatusettepanek 29
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 2 

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 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Satu Hassi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Lisaks hääletuse lõpptulemusele on oluline teada ka seda, kuidas iga liikmesriik hääletas.
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Muudatusettepanek 31
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Euroopa Parlament ja nõukogu saavad 
lõikes 1 nimetatud teabe kohe, kui see 
teave on kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Parlamendile ja nõukogule tuleb asjakohane teave saata kohe, kui see on kättesaadav, et nad 
saaksid kasutada oma kontrolliõigust.

Muudatusettepanek 32
Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Euroopa Parlament ja nõukogu saavad 
võimalikult varakult juurdepääsu lõikes 1 
nimetatud teabele.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Satu Hassi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Parlamendil tuleks lubada osaleda komitee koosolekutel.

Muudatusettepanek 34
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Otsus 1999/468/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks.

 Otsus 1999/468/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates […*].
* lisada artiklis 10a nimetatud kehtivate aktide 
kohandamise jõustumise tähtaeg

Or. en

Selgitus

Kehtiv komiteemenetluse otsus tuleks tühistada alles siis, kui kehtivate aktide kohandamine on 
lõppenud.

Muudatusettepanek 35
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Automaatne vastavusse viimine taastaks Lissaboni lepingu eelse olukorra, mis on lubamatu, 
sest pärast seda on parlamendi volitusi suurendatud. Kõigi poliitikavaldkondade suhtes, mille 
osas enne Lissaboni lepingu jõustumist ei kasutatud kaasotsustamismenetlust, kohaldataks 
ainult rakendusakte, sest kontrolliga regulatiivmenetluse kohaldamise eeltingimuseks oli see, 
et asjaomane õigusakt võeti vastu kaasotsustamismenetluse teel. See ei ole vastuvõetav.

Muudatusettepanek 36
Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Komisjon vaatab läbi kehtivad 
Euroopa Liidu õigusaktid ning esitab 
enne 2011. aasta detsembrit õigusakti 
ettepaneku, milles määratakse kindlaks, 
millised meetmed jäävad Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklis 290 nimetatud 
delegeeritud õigusaktide sätete 
kohaldamisalasse ja millised Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 291 
nimetatud rakendusaktide sätete 
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kohaldamisalasse.

Or. fr

Muudatusettepanek 37
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10a
Olemasolevate õigusaktide muutmine

Komisjon kontrollib ühe aasta jooksul 
pärast käesoleva määruse jõustumist 
kehtivaid liidu õigusakte ja esitab 
vajalikud õigusaktide ettepanekud nende 
vastavusse viimiseks Lissaboni lepingu 
sätetega ning eriti Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291.

Or. en

Selgitus

Õigusakte saab vastavusse viia ükshaaval. Komisjonile tuleks anda konkreetne tähtaeg 
vajalike ettepanekute esitamiseks.

Muudatusettepanek 38
Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määruse artiklit 10 
kohaldatakse alates 1. detsembrist 2010.

välja jäetud

Or. en



AM\816195ET.doc 19/19 PE441.271v01-00

ET

Selgitus

Artikli 10 väljajätmise tagajärg.


