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Muudatusettepanek 16
Cristian Silviu Buşoi

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 ja täies 
ulatuses teavitada. Euroopa Parlamendile 
tuleks anda võimalus osaleda komiteede 
koosolekutel, kui seda peetakse vajalikuks 
parlamendi kontrollimisõiguse 
teostamiseks, ilma et tal oleks õigust 
osaleda rakendusmeetmete eelnõude 
hääletamisel.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Louis Grech

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/EMÜ tuleks 
tunnistada kehtetuks. Olemasolevate 
põhiõigusaktide viiteid kõnealuses otsuses 
sätestatud menetlustele tuleks võimalikult 
kiiresti ja igal juhul mitte hiljem kui …* 
muuta vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 290 ja 291 kehtestatud 
uutele eeskirjadele delegeeritud ja 
rakendamisvolituste kohta. Kuni 
kõnealuse muutmiseni, selleks et tagada 
üleminek otsuses 1999/468/EÜ sätestatud 
korralt käesolevas määruses sätestatud 
korrale, peaksid ajutiselt kehtima 
määruses sätestatud menetlused, juhul 
kui olemasolevates õigusaktides viidatakse 
kõnealuses otsuses sätestatud menetlustele, 
välja arvatud selle artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele, mis 
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peaks ajutiselt edasi kehtima.
_____________

* Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Artiklites 9 ja 10 ette nähtud automaatne vastavusseviimine tundub põhinevat ebaõigel 
eeldusel, et kõiki komiteemenetlusega, välja arvatud kontrolliga regulatiivmenetlusega, 
hõlmatavaid rakendamisvolitusi tuleb pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist käsitleda 
volitustena võtta vastu rakendusakte Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 tähenduses.
Arvesse pole võetud tõsiasja, et võib olla selliseid rakendamisvolitusi, mis kuuluvad 
delegeeritud õigusaktide kategooriasse (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290), isegi 
kui neid ei hõlma kontrolliga regulatiivmenetlus. Olemasolevaid õigusakte tuleks seetõttu 
vastavusse viia ükshaaval.

Muudatusettepanek 18
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Komisjon peaks kehtivad ühenduse 
õigusaktid läbi vaatama ning esitama 
lühikese aja jooksul vajalikud õigusaktide 
ettepanekud nende vastavusse viimiseks 
Lissaboni lepingu sätetega ja eelkõige 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklitega 290 ja 291. 

Or. de

Selgitus

Olemasolev õigustik tuleks lähitulevikus viia vastavusse delegeeritud õigusaktidele ja 
rakendusmeetmetele kohaldatavate uute eeskirjadega, kusjuures iga eeskirja tuleks eraldi 
hinnata.
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Muudatusettepanek 19
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
kavatseb esitada vastuväite kavandatavate 
meetmete kohta vastavalt artiklile 6 a, 
tuleks selle esitamisel võtta arvesse 
rakendusmeetmete kiireloomulisust, et 
mitte takistada komisjoni tegevust lõike 5 
esimeses lauses toodud eesmärkidel.
Selleks esitavad Euroopa Parlament ja 
nõukogu oma vastuväite samaks 
tähtajaks, milleks komitee peab esitama 
oma arvamuse.
Sellisel juhul muudab komisjon 
viivitamata rakendusmeetmeid, võttes 
arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
vastuväiteid, ning võtab meetmed vastu.
Komisjon teavitab muudatustest Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu. Kui vastuväited 
jäävad jõusse, tunnistab komisjon 
meetmed kehtetuks ja esitab komiteele 
uued niipea, kui lõikes 5 esitatud 
kiirustama sundivad asjaolud enam ei 
kehti.

Or. en

Selgitus

Artikli 6 a meetmed võivad takistada komisjonil kiireloomuliste meetmete vastuvõtmist ja 
seetõttu peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu kasutama neid mõistlikult, võttes arvesse 
küsimuse kiireloomulisust ning jäädes komiteega sama tähtaja raamesse. Artikli 6 a 
kasutamise ajapiirang on vajalik, kuna muidu osutuks lõikest 3 erandi tegemine kasutuks.

Muudatusettepanek 20
Cristian Silviu Buşoi

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

2 a. Euroopa Parlamendil on õigus 
osaleda komiteede koosolekutel.
Selleks nimetab Euroopa Parlament 
koosolekutel osalemiseks kuni kolm 
esindajat. Euroopa Parlamendi esindajad 
ei osale komitee esitatava arvamuse üle 
otsustamisel. Nad teatavad menetluse 
tulemustest võimalikult kiiresti 
asjaomasele parlamendikomisjonile.

Or. en

Selgitus

Parlamendile on tähtis teada komiteede esitatavate arvamuste põhjendusi. Selleks on 
Euroopa Parlamendil parem saada teavet otse, oma esindajate kaudu. Need on lihtsalt 
esindajad, mitte komitee liikmed, ega või seetõttu osaleda võimalikel hääletustel.

Muudatusettepanek 21
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsus 1999/468/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks.

Otsus 1999/468/EÜ tunnistatakse kehtetuks 
alates …*.

Kehtetuks tunnistatava otsuse artiklile 5a 
viitavate olemasolevate põhiõigusaktide 
tõttu säilitatakse kõnealuse artikli toime.

_____________

* Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Artiklites 9 ja 10 ette nähtud automaatne vastavusseviimine tundub põhinevat ebaõigel 
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eeldusel, et kõiki komiteemenetlusega, välja arvatud kontrolliga regulatiivmenetlusega, 
hõlmatavaid rakendamisvolitusi tuleb pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist käsitleda 
volitustena võtta vastu rakendusakte Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 tähenduses.
Arvesse pole võetud tõsiasja, et võib olla selliseid rakendamisvolitusi, mis kuuluvad 
delegeeritud õigusaktide kategooriasse (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290), isegi 
kui neid ei hõlma kontrolliga regulatiivmenetlus. Olemasolevaid õigusakte tuleks seetõttu 
vastavusse viia ükshaaval.

Muudatusettepanek 22
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Otsus 1999/468/EÜ tunnistatakse 
kehtetuks.

Otsus 1999/468/EÜ tunnistatakse kehtetuks 
alates 1. detsembrist 2010.

Or. de

Selgitus

Muidu tekiks artikli 12 lõike 2 tõttu ajutine seaduselünk. Põhiõigusaktides sisalduvad viited 
komiteemenetluse otsusele 1999/438/EÜ oleksid sisutud ajavahemikul, mis jääb käesoleva 
määruse jõustumise ja artiklis 10 sätestatud automaatse vastavusseviimise alguse vahele.

Muudatusettepanek 23
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 9 a
Olemasolevate õigusaktide muutmine

9 a. Komisjon vaatab enne käesoleva 
määruse jõustumist vastuvõetud 
põhiõigusaktid läbi … [tähtaeg]*, 
eesmärgiga muuta neid õigusakte 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklites 290 ja 291 kehtestatud 
uutele eeskirjadele delegeeritud ja 
rakendamisvolituste kohta. Komisjon 
annab Euroopa Parlamendile ja 
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nõukogule korrapäraselt aru 
läbivaatamise käigust. Aruandele 
lisatakse vajaduse korral asjakohane 
õigusakti ettepanek.
_____________
* Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Artiklites 9 ja 10 ette nähtud automaatne vastavusseviimine tundub põhinevat ebaõigel 
eeldusel, et kõiki komiteemenetlusega, välja arvatud kontrolliga regulatiivmenetlusega, 
hõlmatavaid rakendamisvolitusi tuleb pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist käsitleda 
volitustena võtta vastu rakendusakte Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 tähenduses.
Arvesse pole võetud tõsiasja, et võib olla selliseid rakendamisvolitusi, mis kuuluvad 
delegeeritud õigusaktide kategooriasse (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290), isegi 
kui neid ei hõlma kontrolliga regulatiivmenetlus. Olemasolevaid õigusakte tuleks seetõttu 
vastavusse viia ükshaaval.

Muudatusettepanek 24
Louis Grech

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Senikaua kui vastavalt artiklile 9 a 
muudetakse enne käesoleva määruse 
jõustumist vastuvõetud põhiõigusakte, 
milles 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;

a) kui põhiõigusaktis viidatakse otsuse 
1999/468/EÜ artiklile 3, kohaldatakse
käesoleva määruse artiklis 4 viidatud 
nõuandemenetlust;

(b) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklitele 4 
ja 5 käsitatakse viitena käesoleva määruse 
artiklile 5;

b) kui põhiõigusaktis viidatakse otsuse 
1999/468/EÜ artiklitele 4 ja 5, 
kohaldatakse käesoleva määruse artiklis 5 
viidatud kontrollimenetlust;
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(c) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklile 6 
käsitatakse viitena käesoleva määruse 
artiklile 6;

c) kui põhiõigusaktis viidatakse otsuse 
1999/468/EÜ artiklile 6, kohaldatakse
käesoleva määruse artiklit 6;

(d) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklitele 7 
ja 8 käsitatakse viitena käesoleva määruse 
artiklile 8.

d) kui põhiõigusaktis viidatakse otsuse 
1999/468/EÜ artiklitele 7 ja 8, 
kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 8.

2. Kõigi olemasolevate komiteede suhtes 
kohaldatakse käesoleva määruse 
artikleid 3 ja 7.

2. Võttes arvesse lõiget 1, kohaldatakse
kõigi olemasolevate komiteede suhtes 
käesoleva määruse artikleid 3 ja 7.

Or. en

Selgitus

Artiklites 9 ja 10 ette nähtud automaatne vastavusseviimine tundub põhinevat ebaõigel 
eeldusel, et kõiki komiteemenetlusega, välja arvatud kontrolliga regulatiivmenetlusega, 
hõlmatavaid rakendamisvolitusi tuleb pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist käsitleda 
volitustena võtta vastu rakendusakte Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 tähenduses.
Arvesse pole võetud tõsiasja, et võib olla selliseid rakendamisvolitusi, mis kuuluvad 
delegeeritud õigusaktide kategooriasse (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 290), isegi 
kui neid ei hõlma kontrolliga regulatiivmenetlus. Olemasolevaid õigusakte tuleks seetõttu 
vastavusse viia ükshaaval.


