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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***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 nõukogu määrust (EÜ) nr 774/94 kvaliteetse veiseliha, samuti sealiha, 
kodulinnuliha, nisu ja meslini ning kliide, peprede ja muude töötlusjääkide suhtes 
teatavate ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise kohta
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0906),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille 
alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0524/2011),

– 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 muu tekstiga asendada;

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Määruse (EÜ) nr 774/94 teatavate 
mitteolemuslike osade täiendamiseks või 
muutmiseks tuleks komisjonile anda õigus 
võtta kooskõlas aluslepingu artikliga 290 
vastu õigusakte seoses kõnealuse määruse 
kohanduste vastuvõtmisega, kui 
kvoodisüsteemi mahte ja muid tingimusi 
kohandatakse eelkõige otsusega kiita 
heaks kokkulepe ühe või mitme kolmanda 
riigiga. Eriti oluline on, et komisjon viiks 
oma ettevalmistustöö käigus läbi vastavaid 

(3) Määruse (EÜ) nr 774/94 teatavate 
mitteolemuslike osade täiendamiseks või 
muutmiseks tuleks komisjonile anda õigus 
võtta kooskõlas aluslepingu artikliga 290 
vastu õigusakte seoses kõnealuse määruse 
kohanduste vastuvõtmisega, kui 
kvoodisüsteemi mahte ja muid tingimusi 
kohandatakse eelkõige nõukogu otsusega
sõlmida kokkulepe ühe või mitme 
kolmanda riigiga. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
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konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Komisjon peaks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise 
ajal tagama asjakohaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

käigus läbi vastavaid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjakohaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
Komisjon peaks esitama täieliku teabe ja 
dokumentatsiooni koosolekute kohta, mis 
ta on pidanud riikide ekspertidega 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist 
ja rakendamist käsitleva töö käigus. 
Sellega seoses peaks komisjon tagama, et 
Euroopa Parlament oleks nõuetekohaselt 
kaasatud, kasutades teistes 
poliitikavaldkondades omandatud 
parimaid tavasid, et luua parimad 
tingimused tulevikus Euroopa Parlamendi 
järelevalve teostamiseks delegeeritud 
õigusaktide üle;

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr [xxxx/aaaa] [ühtlustatud ÜTK 
määrus]* artikli [323 lõikes 2] osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 7 a lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 a
Komiteemenetlus
1. Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu … 2012. aasta määruse (EL) 
nr [xxxx/aaaa] [ühtlustatud ÜTK 
määrus]* alusel loodud 
põllumajandusturgude ühise korralduse 
komitee. Nimetatud komitee on komitee 
määruse (EL) nr 182/2011** tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
artiklit 5.
3. Kui komitee arvamus saadakse 
kirjaliku menetlusega, lõpetatakse 
nimetatud menetlus ilma tulemust 
saavutamata, kui komitee eesistuja 
arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja 
jooksul nii otsustab või kui enamus 
komitee liikmetest seda taotleb.
____________
*ELT L …., …., lk … 
**ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 8 osutatud volitused antakse 
komisjonile määramata ajaks alates
[märkida käesoleva muutmismääruse 

2. Artiklis 8 osutatud volitused antakse 
komisjonile viieks aastaks alates …*.
Komisjon esitab volituste delegeerimise 
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jõustumise kuupäev]. kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase ajavahemiku möödumist. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab 
pikendamise suhtes vastuväite hiljemalt 
kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppu.
__________
* Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 8 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 
esitanud sellele vastuväiteid kahe kuu 
jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti, 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne nimetatud ajavahemiku möödumist 
teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada.
Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa 
Parlamendi või nõukogu taotlusel kahe
kuu võrra pikendada.

5. Artikli 8 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub ainult siis, 
kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 
esitanud sellele vastuväiteid kahe kuu 
jooksul alates sellest, kui õigusakt Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks tehti, 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne nimetatud ajavahemiku möödumist 
teatanud, et ei kavatse vastuväiteid esitada.
Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa 
Parlamendi või nõukogu taotlusel nelja
kuu võrra pikendada.

Or. en
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SELETUSKIRI

Komisjoni käesoleva ettepaneku eesmärk on viia nõukogu määrus (EÜ) nr 774/94 teatava liha 
ja teraviljatoodete suhtes teatavate ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise kohta 
vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291. 

Määrusega (EÜ) nr 774/94 anti komisjonile õigus võtta vastu vajalikke rakendusmeetmeid ja 
muuta määrust juhul, kui kvoodisüsteemi mahte ja muid tingimusi kohandatakse eelkõige 
otsustega sõlmida kokkulepe kolmandate riikidega.

Need volitused tuleb viia vastavusse Lissaboni lepingu jõustumise järgse delegeeritud 
õigusaktide ja rakendusaktide süsteemiga ning anda komisjonile asjaomased 
rakendamisvolitused, mida tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EL) nr 182/2011.

Kuna suur osa kaubanduspoliitika õigusaktidest viidi kahe kaubandusalase koondõigusaktiga 
vastavusse ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291, esitab raportöör 
muudatusettepanekud, mis kajastavad nimetatud kahes õigusaktis tehtud muudatusi.

Muudatusettepanekud hõlmavad Euroopa Parlamendi nõuetekohast kaasamist delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisse ja rakendamisse, volituste delegeerimise piiramist automaatselt 
pikendatava viieaastase ajavahemikuga, delegeeritud õigusakti eelnõule võimaliku vastuväite 
esitamise tähtaja pikendamist kahelt kuult nelja kuuni ning kirjaliku menetluse kohaldamise 
muudetud korda.

Raportöör nõuab tungivalt, et jäetakse välja viited tulevase ühtlustatud ÜTK määruse 
komiteemenetluse kohta ning sellised sätted lisatakse otse käesolevasse muutmismäärusse. 
See võimaldab kajastada kaubandusalastes koondõigusaktides sätestatud kirjaliku menetluse 
kohaldamise valdkonnas tehtud muudatusi. Lisaks tagab see, et käesolevas määruses osutatud 
kvoodisüsteemi haldamiseks vajalike rakendusaktide üle järelevalve teostamise õigus jääb 
rahvusvahelise kaubanduse komisjonile.


