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LÜHISELGITUS

Võimalus võtta vastu rakendusakte on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 
291, milles on ette nähtud, et kui liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks on vaja 
ühetaolisi tingimusi, võib seadusandja anda nende õigusaktide alusel rakendamisvolitused 
komisjonile.

Lissaboni lepinguga seatakse Euroopa Parlament ja nõukogu võrdsetesse tingimustesse, kui 
seadusandlikku tavamenetlust kohaldatakse muu hulgas komisjonile rakendamisvolituste 
andmise suhtes. Seetõttu on eriti oluline säilitada kontrollimisõigus, mis on praegu tagatud 
Euroopa Parlamendile nõukogu otsuse 1999/468/EÜ artikli 8 alusel, ning tagada 
kaasseadusandjatele võimalus esitada kavandatavate meetmete suhtes vastuväiteid. Lisaks 
tuleks Euroopa Parlamendile võimaldada juurdepääs komiteede koosolekutele ning tagada 
tuleks ka teatavad täiustused Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatava teabe osas (nt 
päevakordade varakult esitamine, koosolekute protokollid, üksikasjalikud 
hääletusnimekirjad).

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Euroopa Liidu toimimise lepinguga 
(edaspidi „alusleping”) nõutakse nüüd, et 
Euroopa Parlament ja nõukogu sätestaksid 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbi viidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

(3) Euroopa Liidu toimimise lepinguga 
(edaspidi „alusleping”) nõutakse nüüd, et 
Euroopa Parlament ja nõukogu sätestaksid 
eelnevalt eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis 
käsitlevad liikmesriikide läbi viidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 sõnastusega vastavusse viimiseks.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)

Muudatusettepanek

(4 a) Seadusandliku tavamenetluse 
kohaldamise korral eelkõige komisjonile 
rakendamisvolituste andmise osas on 
oluline tagada, et Euroopa Parlament 
seataks nõukoguga võrdsetesse 
tingimustesse.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Lissaboni lepingule on ülimalt oluline tagada, et Euroopa Parlamendil oleks 
nõukoguga võrdsed õigused rakendamisvolituste andmise osas, kui põhiõigusakt on vastu 
võetud seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

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 ja täies 
ulatuses teavitada.

Or. en

Selgitus

Oluline on tagada, et Euroopa Parlamenti ei teavitataks mitte üksnes korrapäraselt, vaid ka 
täies ulatuses.

Muudatusettepanek 4
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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”) 
nõutakse, et kui liidu õiguslikult siduvate 
aktide rakendamiseks on vaja ühetaolisi 
tingimusi, kontrollivad liikmesriigid 
komisjonipoolset niisuguste siduvate 
rakendusaktide vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 sõnastusega vastavusse viimiseks. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kavandatavad meetmed on komitee 
arvamusega kooskõlas, võtab komisjon 
need vastu, välja arvatud juhul, kui esile on 
kerkinud erakorralised tingimused või uued 
asjaolud, mis õigustaksid meetmete vastu 
võtmata jätmist. Sellisel juhul võib 
eesistuja esitada komiteele võetavate 
meetmete uue eelnõu.

2. Kui kavandatavad meetmed on komitee 
arvamusega kooskõlas, võtab komisjon 
piiramata artikli 6 a kohaldamist need 
vastu, välja arvatud juhul, kui esile on 
kerkinud erakorralised tingimused või uued 
asjaolud, mis õigustaksid meetmete vastu 
võtmata jätmist. Sellisel juhul võib 
eesistuja esitada komiteele võetavate 
meetmete uue eelnõu.

Or. en

Selgitus

Uue artikli 6 a lisamisega vastavusse viimiseks.

Muudatusettepanek 6
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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, võib komisjon 
piiramata artikli 6 a kohaldamist
kavandatavad meetmed vastu võtta. Kui 
komisjon kavandatavaid meetmeid vastu ei 
võta, võib eesistuja esitada komiteele 
kavandatavate meetmete muudetud 
versiooni.

Or. en

Selgitus

Uue artikli 6 a lisamisega vastavusse viimiseks.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. 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 turvalisust või ELi 
finantshuve.

5. Erandina lõikest 3 võib komisjon 
piiramata artikli 6 a kohaldamist 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 turvalisust või ELi 
finantshuve.

Or. en

Selgitus

Uue artikli 6 a lisamisega vastavusse viimiseks.

Muudatusettepanek 8
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kontrollimenetluse puhul, mil meetmed 
ei ole komitee arvamusega kooskõlas, nagu 
on kirjeldatud artikli 5 lõikes 3, tunnistab 
komisjon lõike 2 kohaselt vastuvõetud 
meetmed kehtetuks.

4. Kontrollimenetluse puhul, mil meetmed 
ei ole komitee arvamusega kooskõlas, nagu 
on kirjeldatud artikli 5 lõikes 3, tunnistab 
komisjon käesoleva artikli lõike 2 kohaselt 
vastuvõetud meetmed kehtetuks.

Or. en

Selgitus

Sõnastuse parandamiseks ja segaduse vältimiseks.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 6 a

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
järelevalve komisjoni rakendusvolituste 

teostamise üle
Kui Euroopa Parlament või nõukogu on 
seisukohal, et kavandatavad meetmed, 
mille vastuvõtmist kaalutakse ja mis on 
esitatud komiteele aluslepingu artikli 294 
alusel vastu võetud põhiõigusakti alusel, 
ei ole vastavuses põhiõigusaktiga, esitab
ta selles suhtes oma vastuväite ning 
komisjon vaatab niisugused kavandatavad 
meetmed uuesti läbi. Vastuväite põhjusi 
arvesse võttes ning käimasoleva 
menetluse suhtes kohaldatavate 
tähtaegade piires võib komisjon kas 
esitada komiteele uue kavandatava 
meetme või esitada Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ettepaneku aluslepingu 
alusel.
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti, 
nõukogu ja komiteed sammudest, mida ta 
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kavatseb selles osas astuda, ning 
põhjustest, miks ta nii teeb.

Or. en

Selgitus

Parlamendil peaks säilima kontrollimisõigus, mis on praegu tagatud komiteemenetluse otsuse 
(otsus 1999/468/EÜ) artikli 8 alusel.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) komiteede koosolekute päevakorrad, a) komiteede koosolekute päevakorrad, mis 
tuleb kättesaadavaks teha mõistliku aja 
jooksul enne koosolekute toimumist,

Or. en

Selgitus

Vajalik on tagada päevakordade kättesaadavus aegsasti enne koosolekute toimumist, et 
Euroopa Parlament saaks võimalikult vara teada kavandatavatest meetmetest, mida 
koosolekul arutatakse, ja seega teha ettevalmistusi oma tulevaseks tegevuseks.

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) protokollide kokkuvõtted ning 
nimekirjad asutustest ja 
organisatsioonidest, kuhu kuuluvad 
liikmesriikide poolt neid esindama 
määratud isikud,

b) protokollide kokkuvõtted ning 
nimekirjad asutustest ja 
organisatsioonidest, kuhu kuuluvad 
liikmesriikide poolt neid esindama 
määratud isikud, ning mis tahes 
kättesaadavad protokollid,

Or. en
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Selgitus

Tuleks võimaldada juurdepääs mitte üksnes protokollide kokkuvõtetele, vaid ka protokollidele 
(võimalus taotleda juurdepääsu protokollidele on sätestatud institutsioonidevahelises 
kokkuleppes Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel (2008/C 143/01)).

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) hääletustulemused, d) üksikasjalikud hääletustulemused, 
sealhulgas üksikute liikmesriikide antud 
selgitused hääletamise kohta,

Or. en

Selgitus

Oluline on teada vastuhääletamise või hääletamisest hoidumiste põhjuseid, sest see võib anda 
hea ettekujutuse võimalikest kavandatava meetmega seotud probleemidest.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Parlamendil on õigus 
osaleda komiteede koosolekutel.

Or. en

Selgitus

Oluline on teada vastuhääletamise või hääletamisest hoidumiste põhjuseid, sest see võib anda 
hea ettekujutuse võimalikest kavandatava meetmega seotud probleemidest.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Otsuse 1999/468/EÜ artiklis 7 ja käesoleva määruse artiklis 8 käsitletakse peamiselt teabe 
esitamist, samas kui otsuse 1999/468/EÜ artikkel 8 puudutab kontrollimisõigust.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklile 8 
käsitatakse viitena käesoleva määruse 
artiklile 6 a.

Or. en

Selgitus

Uue artikli 6 a lisamisega vastavusse viimiseks.


