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*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
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***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses delegeeritud 
volituste andmisega teatavate meetmete vastuvõtmiseks
(COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0349),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0162/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Nõukogu määrus (EÜ) nr 732/2008, 22. 
juuli 2008, millega kohaldatakse üldiste 
tariifsete soodustuste kava ajavahemikus 
1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 
ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 
552/97, (EÜ) nr 1933/2006 ja komisjoni 
määrusi (EÜ) nr 1100/2006 ja (EÜ) nr 
964/2007,

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

GPS määruse kohandamist uue rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide süsteemiga 
käsitlesid mõlemad komisjoni koondettepanekud. I koondettepaneku raportis tehti mitmeid 
muudatusettepanekuid, millega muudeti kavandatavad rakendusaktid delegeeritud aktideks, 
kooskõlas Scholzi raportiga (kevad 2011). Seetõttu nõustusid mõlemad raportöörid, et 
otstarbekuse huvides säilitatakse I koondettepaneku raportis kõik muudatusettepanekud, mis 
käsitlevad GSP määruse kohandamist uue komiteemenetluse süsteemiga. Järelikult tuleks 
vastav osa II koondettepanekust välja jätta.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 3 – taane 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– Nõukogu määrus (EÜ) nr 1215/2009, 
30. november 2009, millega kehtestatakse 
erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa 
Liidu stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisprotsessis osalevate või 
sellega seotud maade ja territooriumide 
suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On 13 October 2011, the EP adopted its position in the first reading concerning the 
Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for 
countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and 
Association process (COD 2010/0036). This new amending Regulation addressed inter alia 
the issue of implementing acts and delegated acts, inserting corresponding provisions in 
Regulation EC No 1215/2009. It is therefore necessary to delete the part concerning this 
Regulation from Omnibus II.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 1. jaotis – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 3030/93
Põhjendus 15 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Lisatakse järgmine põhjendus:
„arvestades, et teatavate tekstiiltoodete 
impordi haldamise süsteemi asjakohase 
toimimise tagamiseks tuleks määruse 
(EMÜ) nr 3030/93 puhul komisjonile 
delegeerida volitused võtta vastu 
õigusakte kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 290, et teha vajalikke 
muudatusi lisades, anda täiendavaid 
võimalusi impordiks, kehtestada või 
kohandada koguselisi piirnorme ning 
kehtestada kaitsemeetmeid ja 
järelevalvesüsteem käesolevas määruses 
sätestatud tingimustel. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sh ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Komisjon 
peaks esitama täieliku teabe ja 
dokumentatsiooni koosolekute kohta, mis 
ta on pidanud riiklike ekspertidega 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
rakendades. Komisjon peaks nendele 
koosolekutele kutsuma Euroopa 
Parlamendi eksperte;”

Or. en

Selgitus

The Commission proposal did not address the recitals of the amended Regulations. The 
Rapporteur is of the view that it is necessary to amend the recitals of the basic acts in order to 
explain the use of delegated acts and to precisely define the objective, content and scope of 
the delegation. The rapporteur is also of the view that it is important to ensure the possibility 
for the Parliament's experts to attend expert meetings organised by the Commission in view of 
preparation and implementation of delegated acts. These two considerations are reflected in 
Amendments 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 and 22.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 1. jaotis – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 3030/93
Artikkel 16a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks
volitused võtta vastu käesoleva määruse 
artikli 2 lõikes 6, artikli 6 lõikes 2, artiklis 
8, artikli 10 lõikes 13, artikli 10a lõikes 3, 
artikli 13 lõikes 3, artikli 15 lõigetes 3 ja 5 
ja artiklis 19 ning käesoleva määruse IV 
lisa artikli 4 lõikes 3 ning VII lisa artiklis 2 
ja artikli 3 lõigetes 1 ja 3 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

2. Volitused võtta vastu käesoleva määruse 
artikli 2 lõikes 6, artikli 6 lõikes 2, artiklis 
8, artikli 10 lõikes 13, artikli 10a lõikes 3, 
artikli 13 lõikes 3, artikli 15 lõigetes 3 ja 5 
ja artiklis 19 ning käesoleva määruse IV 
lisa artikli 4 lõikes 3 ning VII lisa artiklis 2 
ja artikli 3 lõigetes 1 ja 3 osutatud 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates ...*. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab uuendamisele hiljemalt 
kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu 
vastuväite.
––––––––––––––––
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. en

Selgitus

The rapporteur deems it appropriate to limit in time the conferral of powers on the 
Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power not later then nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical duration prevents overburdening of the legislators and 
facilitates the implementation of the Common commercial policy. The rapporteur therefore 
deems it appropriate to amend the Commission proposal accordingly in all provisions 
concerning the Exercise of the delegation.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 2. jaotis – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 517/94
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Lisatakse järgmine põhjendus:
„arvestades, et teatavate kahepoolsete 
lepingute, protokollide või muude 
kokkulepetega ja ELi impordi 
erieeskirjadega hõlmamata tekstiiltoodete 
impordi haldamise süsteemi asjakohase 
toimimise tagamiseks tuleks määruse 
(EMÜ) nr 517/94 puhul komisjonile 
delegeerida volitused võtta vastu 
õigusakte kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 290, et teha vajalikke 
muudatusi lisades, muuta importimise 
korda ning kohaldada kaitse- ja 
järelevalvemeetmeid käesolevas määruses
sätestatud tingimustel. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sh ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Komisjon 
peaks esitama täieliku teabe ja 
dokumentatsiooni koosolekute kohta, mis 
ta on pidanud riiklike ekspertidega 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
rakendades. Komisjon peaks nendele 
koosolekutele kutsuma Euroopa 
Parlamendi eksperte;”

Or. en
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 2. jaotis – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 517/94
Artikkel 25a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks
volitused võtta vastu artikli 3 lõikes 3, 
artikli 5 lõikes 2, artikli 12 lõikes 3 ning 
artiklites 13, 16 ja 28 osutatud delegeeritud 
õigusakte.

2. Volitused võtta vastu artikli 3 lõikes 3, 
artikli 5 lõikes 2, artikli 12 lõikes 3 ning 
artiklites 13, 16 ja 28 osutatud delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile viieks 
aastaks alates ...*. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab uuendamisele hiljemalt 
kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu 
vastuväite.
–––––––––––––––

* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 3. jaotis – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 953/2003
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Lisatakse järgmine põhjendus:
„(11a) Selleks, et lisada tooteid käesoleva 
määruse kohaldamisalasse kuuluvate 
toodete loetellu, tuleks komisjonile 
delegeerida volitused võtta vastu 
õigusakte kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 290, et teha vajalikke 
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muudatusi lisades. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sh ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Komisjon 
peaks esitama täieliku teabe ja 
dokumentatsiooni koosolekute kohta, mis 
ta on pidanud riiklike ekspertidega 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
rakendades. Komisjon peaks nendele 
koosolekutele kutsuma Euroopa 
Parlamendi eksperte.”

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 3. jaotis – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 953/2003
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks
volitused võtta vastu artiklis 4 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

2. Volitused võtta vastu artiklis 4 osutatud 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates ...*. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab uuendamisele hiljemalt 
kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu 
vastuväite.
–––––––––––––––––
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 4. jaotis – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 673/2005
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Põhjendus 7 asendatakse järgmisega:
„(7) Vajalike kohanduste tegemiseks 
käesoleva määrusega ettenähtud 
meetmetes tuleks komisjonile anda volitus 
võtta vastu õigusakte vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklile 290, et 
muuta täiendava tollimaksu määra või I 
ja II lisa nimekirju käesolevas määruses 
sätestatud tingimustel. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sh ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Komisjon 
peaks esitama täieliku teabe ja 
dokumentatsiooni koosolekute kohta, mis 
ta on pidanud riiklike ekspertidega 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
rakendades. Komisjon peaks nendele 
koosolekutele kutsuma Euroopa 
Parlamendi eksperte.”

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 4. jaotis – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 673/2005
Artikkel 4 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks
volitused võtta vastu artikli 3 lõikes 3 
osutatud delegeeritud õigusakte.

2. Volitused võtta vastu artikli 3 lõikes 3 
osutatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates ...*. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab 
uuendamisele hiljemalt kolm kuud enne 
iga ajavahemiku lõppu vastuväite.
_____________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 5. jaotis – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 1342/2007
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Lisatakse järgmine põhjendus:
„(10a) Selleks, et võimaldada teatavate 
terasetoodete impordi suhtes kehtestatud 
piirnormide tõhusat haldamist 
kohanduste tegemise näol, tuleks 
komisjonile delegeerida volitused võtta 
vastu õigusakte kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 290, et teha vajalikke 
muudatusi V lisas. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sh ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
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asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Komisjon 
peaks esitama täieliku teabe ja 
dokumentatsiooni koosolekute kohta, mis 
ta on pidanud riiklike ekspertidega 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
rakendades. Komisjon peaks nendele 
koosolekutele kutsuma Euroopa 
Parlamendi eksperte.”

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 5. jaotis – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 1342/2007
Artikkel 31a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks
volitused võtta vastu artiklis 5, artikli 6 
lõikes 3 ja artiklis 12 osutatud delegeeritud 
õigusakte.

2. Volitused võtta vastu artiklis 5, artikli 6 
lõikes 3 ja artiklis 12 osutatud delegeeritud 
õigusakte antakse komisjonile viieks 
aastaks alates ...*. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase
tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab uuendamisele hiljemalt 
kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu 
vastuväite.

______________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 

Or. en
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 6. jaotis – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 1528/2007
Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Lisatakse järgmine põhjendus:
„(16a) Tehniliste kohanduste tegemiseks 
teatavatest AKV piirkonna riikide rühma 
riikidest pärit toodete suhtes 
kohaldatavasse korda tuleks komisjonile 
delegeerida volitused võtta vastu 
õigusakte kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 290, et teha I lisas 
muudatusi, lisades või eemaldades 
piirkondi või riike, ning teha tehnilisi
muudatusi II lisas, mis on vajalikud selle 
lisa kohaldamiseks. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sh ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Komisjon 
peaks esitama täieliku teabe ja 
dokumentatsiooni koosolekute kohta, mis 
ta on pidanud riiklike ekspertidega 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
rakendades. Komisjon peaks nendele 
koosolekutele kutsuma Euroopa 
Parlamendi eksperte.”

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 6. jaotis – punkt -1a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1528/2007
Artikkel 2 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Komisjon muudab artiklis 24a 
ettenähtud korras delegeeritud 
õigusaktide alusel I lisa, lisades sellesse 
need AKV riikide rühma piirkonnad ja 
riigid, kes on viinud lõpule 
läbirääkimised, mida on peetud selleks, 
et sõlmida liidu ja selle piirkonna või 
riigi vahel leping, mis vastab vähemalt 
1994. aasta GATTi XXIV artiklis 
esitatud nõuetele.”

Or. en

Selgitus

Komisjoni I koondettepanek kehtestab delegeeritud õigusaktide süsteemi artikli 2 lõigete 2 ja 
3 alusel vastuvõetud meetmete jaoks ja protseduurilise artikli delegeeritud volituste 
rakendamiseks. Komisjoni II koondettepanekus on delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine 
sätestatud artikli 4 lõikes 4 ja artiklis 23, koos ristviitega I koondettepanekule. Mõlemad 
raportöörid nõustusid, et otstarbekuse huvides säilitatakse II koondettepaneku raportis kõik 
sätted, mis käsitlevad määruse nr 1528/2007 kohandamist delegeeritud õigusaktide 
süsteemiga, kasutades selleks muudatusettepanekuid 14, 15, 16, 17 ja 18 ning jättes vastavad 
sätted I koondettepanekust välja.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 6. jaotis – punkt -1b (uus)
Määrus (EÜ) nr 1528/2007
Artikkel 2 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 2 lõike 3 sissejuhatav sõnastus 
asendatakse järgmisega:

„3. Need riigid või piirkonnad on I lisa 
loendis niikaua, kui komisjon võtab 
artiklis 24a sätestatud korras vastu I lisa 
muutva delegeeritud õigusakti ja 
eemaldab sellest lisast kõnealuse 
piirkonna või riigi, eelkõige juhul, kui:”
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Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – jaotis 6 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1528/2007
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli [insert the number of the Article(s) 
laying down the procedure for the 
adoption of delegated acts, currently 
Articles 24a to 24c of proposal 
COM(2011) 82 final] kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte tehniliste 
muudatuste tegemiseks II lisas, mis on 
vajalikud selle lisa kohaldamiseks.

4. Komisjonile antakse volitused võtta 
artikli 24 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte tehniliste muudatuste tegemiseks 
II lisas, mis on vajalikud selle lisa 
kohaldamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 6. jaotis – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1528/2007
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
[insert the number of the Article(s) laying 
down the procedure for the adoption of 
delegated acts, currently Articles 24a to 
24c of proposal COM(2011) 82 final]
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte 
tehniliste muudatuste tegemiseks artiklis 5 
ja artiklites 8–22, kui see on I lisas 
loetletud piirkondade või riikidega ELi 
toimimise lepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud või ajutiseks kohaldamiseks 
allkirjastatud lepingute ja käesoleva 

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
24a kohaselt vastu delegeeritud õigusakte 
tehniliste muudatuste tegemiseks artiklis 5 
ja artiklites 8–22, kui see on I lisas 
loetletud piirkondade või riikidega ELi 
toimimise lepingu artikli 218 kohaselt 
sõlmitud või ajutiseks kohaldamiseks 
allkirjastatud lepingute ja käesoleva 
määruse vaheliste erinevuste tõttu vajalik.
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määruse vaheliste erinevuste tõttu vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 6. jagu – punkt 2 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1528/2007
Artikkel 24a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 24a

Delegeeritud volituste rakendamine
1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel. 
2. Volitused võtta vastu artikli 2 lõigetes 2 
ja 3, artikli 4 lõikes 4 ning artiklis 23 
osutatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates ...*. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab 
uuendamisele hiljemalt kolm kuud enne 
iga ajavahemiku lõppu vastuväite.
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 2 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõikes 4 
ning artiklis 23 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust. 
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4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule. 
5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 2 lõigetega 2 ja 3, 
artikli 4 lõikega 4 ning artikliga 23 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotluse korral kahe kuu 
võrra pikendada.”
_____________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 7. jaotis – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 55/2008
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Lisatakse järgmine põhjendus:
„(12a) Käesoleva määruse 
kohandamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida volitused võtta vastu 
õigusakte kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 290, et teha tollikoodide 
muutustest või Moldovaga lepingute 
sõlmimisest tulenevaid vajalikke 
kohandusi. Eriti oluline on, et komisjon 
viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi 
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asjakohaseid konsultatsioone, sh 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Komisjon 
peaks esitama täieliku teabe ja 
dokumentatsiooni koosolekute kohta, mis 
ta on pidanud riiklike ekspertidega 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
rakendades. Komisjon peaks nendele 
koosolekutele kutsuma Euroopa 
Parlamendi eksperte.”

Or. en

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 7. jaotis – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 55/2008
Artikkel 8b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks
volitused võtta vastu artiklis 7 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

2. Volitused võtta vastu artiklis 7 osutatud 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates ...*. Komisjon esitab 
delegeeritud volituste kohta aruande 
hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 
tähtaja möödumist. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab uuendamisele hiljemalt
kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu 
vastuväite.
_______________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 

Or. en
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – jaotis 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

jaotis välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 9. jaotis – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 1340/2008
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Lisatakse järgmine põhjendus:
„(9a) Selleks et võimaldada teatavate 
piirnormide tõhusat haldamist, tuleks 
komisjonile delegeerida volitused võtta 
vastu õigusakte kooskõlas ELi toimimise 
lepingu artikliga 290, et teha muudatusi V 
lisas. Eriti oluline on, et komisjon viiks 
oma ettevalmistustöö käigus läbi 
asjakohaseid konsultatsioone, sh 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Komisjon 
peaks esitama täieliku teabe ja 
dokumentatsiooni koosolekute kohta, mis 
ta on pidanud riiklike ekspertidega 
delegeeritud õigusakte ette valmistades ja 
rakendades. Komisjon peaks nendele 
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koosolekutele kutsuma Euroopa 
Parlamendi eksperte.”

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – 9. jaotis – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1340/2008
Artikkel 16a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks
volitused võtta vastu artikli 5 lõikes 3 
osutatud delegeeritud õigusakte.

2. Volitused võtta vastu artikli 5 lõikes 3 
osutatud delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates ...*. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab 
uuendamisele hiljemalt kolm kuud enne 
iga ajavahemiku lõppu vastuväite.
_____________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – jaotis 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

jaotis välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Vt muudatusettepaneku 2 selgitust.
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SELETUSKIRI

A. TAUST

Käesoleva ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses delegeeritud 
volituste andmisega teatavate meetmete vastuvõtmiseks („Omnibus II” e II kaubandusalane 
koondõigusakt), kohandatakse 10 ühist kaubanduspoliitikat käsitlevat määrust uute Lissaboni 
lepingust tulenevate esmaste õigusaktide sätetega. Täpsemalt on ettepaneku eesmärk viia 
määrused kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 sätetega, millega võeti 
õigusliku instrumendina esmakordselt kasutusele delegeeritud õigusaktid. See 
artikkel võimaldab seadusandjal delegeerida komisjonile õiguse võtta vastu muid kui 
seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ja mis täiendavad või muudavad seadusandliku 
akti teatavaid mitteolemuslikke osi. Seadusandja jätab endale õiguse delegeerimine igal ajal 
lõpetada, et seejärel ise otsuseid teha. Lisaks sellele võib seadusandja iga delegeerimise 
raames tehtud otsust vetoga takistada, milleks piisab sellest, kui komisjoni otsuse ettepanekule 
avaldab vastuseisu kas nõukogu või parlament. 

Käesolev komisjoni ettepanek kuulub kokku komisjoni esimese kaubanduspoliitikat käsitleva 
ettepanekuga. Nimetatud ettepanekuga (KOM(2011)0082 „I kaubandusalane koondõigusakt”) 
muudeti teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi nende menetluste osas, mille 
puhul nõukogu osales otsuste tegemises ning mis ei tuginenud nõukogu 28. juuni 1999. aasta 
otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise 
menetlused. Ettepaneku kohaselt muudetakse sellised menetlused kas delegeeritud 
õigusaktideks vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290 või rakendusaktideks vastavalt 
artiklile 291.

II kaubandusalase koondõigusakti ettepanekus vaadeldakse kõiki muid kaubanduspoliitika 
valdkonna õigusaktides esinevaid otsustamismenetlusi eesmärgiga kohandada neid vajaduse 
korral artiklis 290 sätestatud delegeeritud aktide süsteemiga. Põhimõtteliselt on tegemist 
otsustamismenetlustega, mis põhinevad nõukogu otsusel 1999/468/EÜ. Komisjon teeb 
ettepaneku muuta teatavad menetlused delegeeritud õigusaktideks.

B. KÄESOLEV RAPORT

1. Kahe määruse väljajätmine komisjoni ettepanekust

Raportöör teeb ettepaneku jätta järgmised kaks määrust komisjoni ettepanekust välja:

 Nõukogu määrus (EÜ) nr 732/2008, 22. juuli 2008, millega kohaldatakse üldiste 
tariifsete soodustuste kava ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 
ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 552/97, (EÜ) nr 1933/2006 ja komisjoni 
määrusi (EÜ) nr 1100/2006 ja (EÜ) nr 964/2007

GPS määruse kohandamist uue rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide süsteemiga 
käsitlevad mõlemad komisjoni koondettepanekud. I koondettepaneku raportis tehti mitmeid 
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muudatusettepanekuid, millega muudeti kavandatavad rakendusaktid delegeeritud aktideks, 
kooskõlas Scholzi raportiga (kevad 2011). Seetõttu nõustusid mõlemad raportöörid, et 
otstarbekuse huvides säilitatakse I koondettepaneku raportis kõik muudatusettepanekud, mis 
käsitlevad GSP määruse kohandamist uue komiteemenetluse süsteemiga. Järelikult tuleks 
vastav osa II koondettepanekust välja jätta. Selleks kasutatakse muudatusettepanekuid 1 ja 21.

 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1215/2009, 30. november 2009, millega kehtestatakse 
erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja 
assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide 
suhtes

Euroopa Parlament võttis 13. oktoobril 2011 esimesel lugemisel vastu oma seisukoha 
komisjoni ettepaneku suhtes, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust, millega 
muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud 
kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või 
sellega seotud maade ja territooriumide suhtes (COD 2010/0036). Selles uues 
muutmismääruses käsitletakse muu hulgas rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide 
küsimust ja viiakse vastavad sätted sisse määrusesse (EÜ) nr 1215/2009. Seetõttu tuleks seda 
määrust puudutav osa II koondettepanekust välja jätta. Selleks kasutatakse 
muudatusettepanekuid 2 ja 24.

2. Uued põhjendused muudetud määrustes

Komisjoni ettepanekus ei käsitletud muudetud määruste põhjendusi. Raportöör on seisukohal, 
et põhiseadusaktide põhjendusi tuleb muuta, et selgitada delegeeritud õigusaktide kasutamist 
ning määrata täpselt kindlaks delegeerimise eesmärk, sisu ja ulatus. Raportöör on samuti 
seisukohal, et on väga tähtis tagada Euroopa Parlamendi ekspertidele võimalus osaleda 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja rakendamise eesmärgil komisjoni poolt 
korraldatavatel ekspertide kohtumistel. Need kaks seisukohta on kajastatud 
muudatusettepanekutes 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 ja 22.

3. Volituste delegeerimise ajaline piiramine

Raportöör peab vajalikuks ajaliselt piirata volituste andmist komisjonile. Selline piirang 
suurendaks parlamentaarset kontrolli, kohustades komisjoni koostama delegeeritud volitusi 
käsitleva aruande hiljemalt üheksa kuud enne kindlaksmääratud perioodi lõppu. Teisest 
küljest hoiab volituste delegeerimise automaatne uuendamine samaks ajavahemikuks ära 
seadusandja ülekoormamise ja hõlbustab ühtse kaubanduspoliitika rakendamist. 
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Raportöör teeb ettepaneku piirata volituste delegeerimist 5-aastase perioodiga. Selline 
ajavahemik võimaldab komisjonil delegeeritud volitusi nõuetekohaselt rakendada ja pakub 
vajalikku õiguskindlust sidusrühmadele, tagades samas piisaval tasemel parlamentaarse 
kontrolli, vastavalt Lissaboni lepingu vaimule. Kuna käesoleva raporti määrustel põhinevaid 
komiteemenetlusi ei ole varem kuigi sagedasti vastu võetud, võimaldab nimetatud 5-aastane 
ajavahemik komisjoni raportile piisavat informatiivsust. 

Seetõttu peab raportöör vajalikuks muuta vastavalt komisjoni ettepanekut kõigis delegeeritud 
volituste rakendamist puudutavates sätetes. Selleks kasutatakse muudatusettepanekuid 4, 6, 8, 
10, 12, 18, 20 ja 23.

4. Muudatused nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määruses (EÜ) nr 1528/2007, millega 
teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma 
riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega 
või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus

Komisjoni I koondettepanek kehtestab delegeeritud õigusaktide süsteemi artikli 2 lõigete 2 ja 
3 alusel vastuvõetud meetmete jaoks ja protseduurilise artikli delegeeritud volituste 
rakendamiseks. Komisjoni II koondettepanekus on delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine 
sätestatud artikli 4 lõikes 4 ja artiklis 23, koos ristviitega I koondettepanekule. Mõlemad 
raportöörid nõustusid, et otstarbekuse huvides säilitatakse II koondettepaneku raportis kõik 
sätted, mis käsitlevad määruse nr 1528/2007 kohandamist delegeeritud õigusaktide 
süsteemiga, kasutades selleks muudatusettepanekuid 14, 15, 16, 17 ja 18 ning jättes vastavad 
sätted I koondettepanekust välja.

C. KOKKUVÕTE

Raportöör esitab raporti, mis põhineb Lissaboni lepingu artikli 290 vastuvõtmisest tulenevatel 
muudatustel ning millega võetakse muudatused süstemaatiliselt üle ühise kaubanduspoliitika 
valdkonna teisestesse õigusaktidesse. Käesoleva raporti eesmärk on anda Euroopa 
Parlamendile kui ELi kodanike otse valitud esindajale võimalus täielikult realiseerida oma 
äsja omandatud volitusi ning teostada nõuetekohast parlamentaarset kontrolli täidesaatva 
võimu üle, võimaldades samas ühise kaubanduspoliitika paindlikku, õigeaegset ja 
prognoositavat rakendamist.


