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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.

Kontrollimenetlust tuleks kohaldada kõigi keskkonda ja rahvatervist käsitlevate 
rakendusmeetmete suhtes. Seepärast tuleks kavandatava määruse artikli 2 lõikest 3 välja jätta 
säte, mis võimaldab nõuandemenetlust kasutada oma äranägemise järgi, s.o „vajaduse korral”.

Lisaks tuleks kavandatava määrusega selgelt sätestada, et parlamendile ja nõukogule antakse 
võrdsed õigused seoses juurdepääsuga teabele, mis puudutab uutele menetlustele vastavalt 
korraldatavaid komiteede koosolekuid. Seepärast tuleks kavandatava määruse artikli 8 
sõnastust täpsustada, et parlamendile ja nõukogule antaks võrdsed juurdepääsuõigused 
sellisele teabele.

Kehtiva komiteemenetluse otsuse1 artiklitega 3, 4 ja 5 määratletud nõuande-,
korralduskomitee ja regulatiivkomitee menetluste automaatne vastavusseviimine uute 
menetlustega ei ole vastuvõetav. Olemasolev õigustik tuleb põhjalikult läbi vaadata, et teha 
kindlaks, milliste meetmete suhtes tuleks nõuetekohaselt kohaldada Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 määratletud delegeeritud õigusakte käsitlevaid sätteid. Seepärast tuleks 
artikkel 10 kavandatavast määrusest välja jätta.

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 

(9) Kontrollimenetlust tuleks kohaldada 
üksnes põhiõigusaktide rakendamiseks 
mõeldud üldmeetmete ja potentsiaalselt 

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

olulise mõjuga erimeetmete vastuvõtmise 
suhtes, kaasa arvatud keskkonda ja 
rahvatervise kaitset käsitlevad meetmed.
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.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(10) Nõuandemenetlust tuleks kohaldada 
kõigi muude rakendusmeetmete suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 3

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 korrapäraselt 
teavitada ning neil peaks olema võrdne 
juurdepääs nimetatud menetlusi 
puudutavale teabele.
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Or. en

Muudatusettepanek 4

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 
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. Selleks et tagada üleminek 
otsuses 1999/468/EÜ sätestatud korralt 
käesolevas määruses sätestatud korrale, 
tuleks otsuse 1999/468/EÜ artiklile 5a 
viitavate olemasolevate põhiõigusaktide 
tõttu kõnealuse artikli toime säilitada.

Or. en

Muudatusettepanek 5

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 suhtes 
kohaldatakse nõuandemenetlust.

Or. en
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Muudatusettepanek 6

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 
võrdne juurdepääs lõikes 1 nimetatud 
teabele, mis neile edastatakse samal ajal 
ja samadel tingimustel. 

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10
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:
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 
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artikleid 3 ja 7.

Or. en


