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ET

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. märgib, et komisjonile volituste delegeerimine ei ole ainult tehniline üksikasi, vaid see 
võib hõlmata ka ELi kodanikele ja tarbijatele poliitiliselt olulisi küsimusi, nagu tervishoiu-
ja toitumisalaste väidete lubamine, toidulisandid ja aktiivsed keemilised ained, toiduainete 
märgistamine, jookide ja toiduainete määratlemine ning ELi heitkogustega kauplemise 
süsteemi toimimine;

2. rõhutab, et volituste delegeerimine on võimalus, mida parlament kui kaasseadusandja 
peaks kasutama hoolsalt ja vastavalt olukorrale, arvestades vajadust kaitsta oma eesõigusi 
ning tagada ELi seadusandluse läbipaistvus; 

3. on arvamusel, et mis tahes õigusaktide kohandamisel Lissaboni lepingu jõustumisest 
tulenevalt peaksid varem kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuulunud meetmetest saama 
pigem delegeeritud õigusaktid kui rakendusaktid, välja arvatud erandjuhul;

4. on arvamusel, et raportööride positsiooni tugevdamiseks õigusaktide läbirääkimistel tuleks 
rohkem lähtuda kodukorra artiklist 37a; rõhutab, et seadusandjal on täielik õigus 
otsustada, milliseid alusaktide mitteolemuslikke osi tuleks reguleerida komisjonile 
volituste delegeerimisega ning milliseid tuleks jätkuvalt reguleerida seadusandlikul 
tasandil; on seisukohal, et poliitiliselt olulised osad, nagu liidu nimekirjad toodetest või 
ainetest, peaksid jääma täielikult alusakti osaks, vajaduse korral lisana; rõhutab, et 
õiguskindluse tagamiseks tuleks vältida eraldi nimekirjade koostamist;

5. on arvamusel, et komisjoni tavad delegeeritud õigusaktide ning ettevalmistavate 
koosolekute päevakordade ja dokumentide edastamise ja arhiveerimise osas ei ole sama 
toimivad kui rakendusaktide puhul ning see ei ole asjakohane mehhanism vastavalt 
ühisele arusaamale delegeeritud õigusaktide kohta; palub komisjonil tagada võimalikult 
kiiresti vähemalt sama teavitamise ja läbipaistvuse tase, nagu on tagatud praeguse 
komiteemenetluse dokumentide registri puhul;

6. on arvamusel, et komisjoni praegune rakendusaktide järelevalve kord ei ole asjakohane 
ega tohiks piirduda õigusakti eelnõudega; nõuab rakendusaktide määruse artikli 11 
muutmist nii, et (üldjuhul ja välja arvatud kiireloomulisuse tõttu vastu võetud õigusaktide 
puhul) parlamendil oleks õigus kontrollida rakendusakti kuu aja jooksul pärast selle 
vastuvõtmist. 


