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Kasutatud tähised
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*** 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 Türgist imporditavat oliiviõli ja muid põllumajandustooteid käsitlevaid 
nõukogu määruseid (EÜ) nr 2008/97, (EÜ) nr 779/98 ja (EÜ) nr 1506/98 seoses 
komisjonile antavate delegeeritud ja rakendusvolitustega
(COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0918),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0005/2012),

– 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.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Selleks et täiendada või muuta määruse 
(EÜ) nr 2008/97 teatavaid 
mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus 
võtta vastu õigusakte, mis on tingitud 
kõnealuse määruse jaoks vajalike 
muudatuste vastuvõtmisest, kui 
muudetakse assotsiatsioonilepingus
sätestatud erikorra kehtivaid tingimusi, 
eelkõige seoses summadega või juhul, kui 
sõlmitakse uus leping. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
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.

5. Selleks et täiendada või muuta määruse 
(EÜ) nr 2008/97 teatavaid 
mitteolemuslikke osi, tuleks komisjonile 
aluslepingu artikli 290 kohaselt anda õigus 
võtta vastu õigusakte, mis on tingitud 
kõnealuse määruse jaoks vajalike 
muudatuste vastuvõtmisest, kui 
muudetakse assotsiatsioonilepingus 
sätestatud erikorra kehtivaid tingimusi, 
eelkõige seoses summadega või juhul, kui 
sõlmitakse uus leping. Eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
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 riiklike ekspertidega 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist 
ja rakendamist käsitleva töö käigus.
Sellega seoses peaks komisjon tagama 
Euroopa Parlamendi nõuetekohase 
kaasamise, kasutades teistes 
poliitikavaldkondades omandatud 
parimaid tavasid, et luua võimalikult head 
tingimused Euroopa Parlamendi 
järelevalve teostamiseks delegeeritud 
õigusaktide üle;

Or. en

Selgitus

Raportöör teeb kooskõlas esimese ja teise kaubandusalase koondõigusaktiga ettepaneku 
rõhutada vajadust Euroopa Parlamendi nõuetekohaseks kaasamiseks delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisse ja rakendamisse. See hõlbustab järelevalvet delegeeritud 
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õigusaktide üle ning tagab delegeeritud volituste tõhusa kasutamise, kuna hoiab ära Euroopa 
Parlamendi vastuväited.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 2008/97
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Lisatakse järgmine põhjendus:
„käesoleva määruse asjakohaste sätete 
rakendamise jaoks ühtsete tingimuste 
tagamiseks tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused; neid volitusi tuleks 
rakendada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes*;
____________________
ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.”

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei käsitletud muudetud määruste põhjendusi. Raportööri arvates tuleb 
rakendusaktide kasutamise selgitamiseks alusaktide põhjendusi muuta. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 2008/97
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a) Põhjendus 6 asendatakse 
järgmisega:
„selleks et täiendada või muuta käesoleva 
määruse teatavaid mitteolemuslikke osi, 
tuleks anda komisjonile Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
õigus võtta vastu õigusakte, mis on 
tingitud kõnealuse määruse jaoks vajalike 
muudatuste vastuvõtmisest, kui 
muudetakse assotsieerimislepingus 
sätestatud erikorra kehtivaid tingimusi, 
eelkõige seoses summadega või juhul, kui 
sõlmitakse uus leping; eriti oluline on, et 
komisjon viiks oma ettevalmistustöö 
käigus läbi vastavaid konsultatsioone, 
sealhulgas 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 õigusaktide ettevalmistamist 
ja rakendamist käsitleva töö käigus;
sellega seoses peaks komisjon tagama 
Euroopa Parlamendi nõuetekohase 
kaasamise, kasutades teistes 
poliitikavaldkondades omandatud 
parimaid tavasid, et luua parimad 
tingimused Euroopa Parlamendi 
järelevalve teostamiseks delegeeritud 
õigusaktide üle;”

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei käsitletud muudetud määruste põhjendusi. Raportööri arvates tuleb 
alusaktide põhjendusi muuta, et selgitada delegeeritud õigusaktide kasutamist ning määrata 
täpselt kindlaks delegeerimise eesmärk, sisu ja ulatus.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 2008/97
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega 
vajalikke meetmeid käesolevas määruses 
sätestatud impordi erikorra 
rakenduseeskirjade kohaldamiseks. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr [xxxx/aaaa] [ühtlustatud ühise 
turukorralduse (ÜTK) määrus]* artikli 
[323 lõikes 2] osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

Komisjon võtab rakendusaktidega 
vajalikke meetmeid käesolevas määruses 
sätestatud impordi erikorra 
rakenduseeskirjade kohaldamiseks. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
artikli 7 a lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus viidatakse kõigi kolme määruse puhul komiteemenetlusele, mida 
tahetakse kasutada tulevases ühtlustatud määruses, millega kehtestatakse 
põllumajandussaaduste turgude ühine korraldus. Raportööri ettepanek on sellised viited välja 
jätta ja lisada kõigisse muudetud määrustesse säte komiteemenetluse kohta. See tagab 
muudatuse kaubandusalaste koondõigusaktidega kasutusele võetud kirjaliku menetluse 
kohaldamise korras. Lisaks tagaks selline muudatus edaspidi rahvusvahelise kaubanduse 
komisjoni kaasamise järelevalve teostamisse.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 2008/97
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 7 a
Komiteemenetlus
1. Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu ............... määruse (EL) nr 



PE489.351v01-00 10/18 PR\901073ET.doc

ET

[xxxx/aaaa] [ühtlustatud ÜTK määrus]* 
artiklis [xx] osutatud komitee. Nimetatud 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011** tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamise korral 
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

Selgitus

Vastavalt määrusele (EL) nr 182/2011 võib nõuandva komitee või kontrollikomitee eesistuja 
lihtsatel juhtudel ette näha kirjaliku menetluse. Määruses osutatakse, et juhul kui ei ole 
sätestatud teisiti, ei saa kirjalikku menetlust kohaldada, kui mõni liikmesriik avaldab sellele 
vastuseisu. Raportöör teeb kooskõlas esimese ja teise kaubandusalase koondõigusakti 
aruannetega ettepaneku lõpetada kirjalik menetlus ilma tulemusteta vaid juhul, kui 
liikmesriigid kvalifitseeritud häälteenamusega seda nõuavad. Tähtis on toetada märksa 
odavama ja tõhusama kirjaliku menetluse kasutamist.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 2008/97
Artikkel 8a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Raportöör peab vajalikuks komisjonile volituste andmist ajaliselt piirata. Selline piirang 
tugevdaks parlamentaarset kontrolli, kohustades komisjoni koostama delegeeritud volitusi 
käsitleva aruande hiljemalt üheksa kuud enne kindlaksmääratud ajavahemiku lõppu. Teisest 
küljest väldib volituste delegeerimise automaatne uuendamine samaks ajavahemikuks 
seadusandjate ülekoormamist ja hõlbustab ühtse kaubanduspoliitika rakendamist. See 
kajastab kahest kaubandusalasest koondõigusaktist tulenevaid muudatusi.

Muudatusettepanek7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 2008/97
Artikkel 8a – 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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Selgitus

Parlamenditöö dünaamikat, sisemenetlusi ja tähtaegu arvestades on oluline tagada 
seadusandjale delegeeritud õigusakti nõuetekohaseks läbivaatamiseks piisavalt aega. See 
kajastab kahest kaubandusalasest koondõigusaktist tulenevaid muudatusi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 779/98
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Lisatakse järgmine põhjendus:
„käesoleva määruse asjakohaste sätete 
rakendamise jaoks ühtsete tingimuste 
tagamiseks tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused; neid volitusi tuleks 
rakendada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes*;
_____________________
* ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.” 

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 779/98
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
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vajalikud eeskirjad impordikorra 
kohaldamiseks Euroopa Liidu toimimise 
lepingu I lisas loetletud ja Türgist pärit 
toodete puhul, mida imporditakse liitu EÜ-
Türgi assotsiatsiooninõukogu otsuses nr 
1/98 sätestatud tingimustel. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 
[xxxx/aaaa] [ühtlustatud ühise 
turukorralduse (ÜTK) määrus]* artikli 
[323 lõikes 2] osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

vajalikud eeskirjad impordikorra 
kohaldamiseks Euroopa Liidu toimimise 
lepingu I lisas loetletud ja Türgist pärit 
toodete puhul, mida imporditakse liitu EÜ-
Türgi assotsiatsiooninõukogu otsuses nr 
1/98 sätestatud tingimustel. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 2 a 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 779/98
Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 2 a
Komiteemenetlus
1. Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu ............... määruse (EL) nr 
[xxxx/aaaa] [ühtlustatud ÜTK määrus]* 
artiklis [xx] osutatud komitee. Nimetatud 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011** tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamise korral 
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 
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komitee liikmetest seda taotleb.
_____________
* ELT L ….,…., lk .... 
** ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.” 

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 1506/98
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Lisatakse järgmine põhjendus:
„käesoleva määruse asjakohaste sätete 
rakendamise jaoks ühtsete tingimuste 
tagamiseks tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused; neid volitusi tuleks 
rakendada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, 
millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes*;
__________________
* ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.” 

Or. en
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 1506/98
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kinnitab rakendusaktidega 
artiklis 2 osutatud peatamise lõpetamist 
pärast seda, kui on kõrvaldatud tõkked 
liidust Türgisse sooduskorra alusel toimuva 
ekspordi eest. Kõnealune rakendusakt 
võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr [xxxx/aaaa] 
[ühtlustatud ühise turukorralduse (ÜTK) 
määrus]* artikli [323 lõikes 2] osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Komisjon kinnitab rakendusaktidega 
artiklis 2 osutatud peatamise lõpetamist 
pärast seda, kui on kõrvaldatud tõkked 
liidust Türgisse sooduskorra alusel toimuva 
ekspordi eest. Kõnealune rakendusakt 
võetakse vastu artikli 3 a lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Artikkel 3 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1506/98
Artikkel 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 3 a
Komiteemenetlus
1. Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu ............... määruse (EL) nr 
[xxxx/aaaa] [ühtlustatud ÜTK määrus]* 
artiklis [xx] osutatud komitee. See 
komitee on komitee määruse (EL) nr 
182/2011** tähenduses.
2. Käesolevale lõikele viitamise korral 
kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 
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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



PR\901073ET.doc 17/18 PE489.351v01-00

ET

SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanek eesmärk on viia kolm nõukogu määrust, milles käsitletakse oliiviõli ja 
muude põllumajandustoodete importimist Türgist, kooskõlla Lissaboni lepingu järgse 
rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide korraga (ELi toimimise lepingu artiklid 290 ja 
291).

Tehakse ettepanek delegeerida komisjonile õigus võtta vastu õigusakte vastavalt aluslepingu 
artiklile 290, et täiendada või muuta teatavaid määruse (EÜ) nr 2008/97 mitteolemuslikke osi, 
eelkõige seoses imporditollimaksu vähendamisega või Türgiga uue lepingu sõlmimise korral. 

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2008/97 antakse komisjonile õigus võtta vajalikke meetmeid 
Türgist pärit oliiviõli ja muude põllumajandustoodete impordi erikorra rakenduseeskirjade 
kohaldamiseks. Kõnealuse määrusega antakse komisjonile ka õigus võtta vastu määruse 
kohandusi juhul, kui muudetakse asjaomases assotsieerimislepingus sätestatud üksikasjalikke 
eeskirju.

Nõukogu 7. aprilli 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 779/98 (Türgist pärinevate 
põllumajandustoodete ühendusse importimise kohta) antakse komisjonile õigus võtta 
rakendusmeetmeid impordikorra kohaldamiseks aluslepingu I lisas loetletud ja Türgist pärit 
toodete puhul, mida on lubatud importida liitu EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu otsuses nr 
1/98 sätestatud tingimustel.

Nõukogu 13. juuli 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 1506/98 (millega kehtestatakse 1998. 
aastaks Türgile sarapuupähklite suhtes soodustus ühenduse tariifikvoodi kujul ja peatatakse 
teatavad soodustused) antakse komisjonile õigus tühistada kõnealuse määruse artiklis 2 
osutatud meetmed pärast seda, kui tõkked liidust Türgisse sooduskorra alusel toimuvalt 
ekspordilt on kõrvaldatud.

Praegu toimub mitmete ühise kaubanduspoliitika valdkonna õigusaktide ELi toimimise 
lepingu artiklitega 290 ja 291 kooskõlla viimine kahe kaubandusalase koondõigusaktiga. 
Need on esimene kaubandusalane koondõigusakt – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, 
millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses teatavate 
meetmete vastuvõtmismenetlustega (COD 2011/0039) ja teine kaubandusalane koondõigusakt 
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist 
kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses delegeeritud volituste andmisega teatavate 
meetmete vastuvõtmiseks (COD 2011/0153). Momendil tegeletakse mõlema õigusakti 
ettepanekuga ja kaasseadusandjad peavad nende üle läbirääkimisi.
Kaubandusalaste õigusaktide järjepidevuse tagamiseks esitab raportöör komisjoni ettepaneku 
muutmiseks muudatusettepanekud, mis kajastavad alljärgnevaid kaubandusalastest 
koondõigusaktidest tulenevaid muudatusi:

 alusaktidesse uute, rakendusakte ja delegeeritud õigusakte puudutavate põhjenduste 
lisamine;
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 Euroopa Parlamendi kaasamine delegeeritud õigusaktide koostamise ajal;

 komisjonile õiguste delegeerimise kestuse piiramine viie aastaga, mida automaatselt 
pikendatakse sama pikaks ajavahemikuks;

 võimalus pikendada delegeeritud õigusakti projektile vastuväidete esitamise aega kahe 
kuu asemel nelja kuu võrra, millega kontrolliperiood pikeneb neljalt (2+2) kuult kuuele 
(2+4) kuule;

 muudatus kirjaliku menetluse kohaldamise korras, mille kohaselt kirjalik menetlus 
lõpetatakse ilma tulemust saavutamata ainult juhul, kui seda taotleb enamik liikmesriike 
(erinevalt tavapärasest praktikast, kus selleks piisab ühe liikmesriigi vastuväidetest).

Komisjoni ettepanekus viidatakse kõigi kolme määruse puhul komiteemenetlusele, mida 
tahetakse kasutada tulevases ühtlustatud määruses, millega kehtestatakse 
põllumajandussaaduste turgude ühine korraldus (ühtlustatud ÜTK määrus). Raportööri 
ettepanek on sellised viited välja jätta ja lisada kõigisse muudetud määrustesse säte 
komiteemenetluse kohta. See võimaldab tagada muudatuse kaubandusalastest 
koondõigusaktidest tulenenud kirjaliku menetluse kohaldamisel. 

Lisaks saavad tulevaste rakendusaktide alusaktideks mitte ühtlustatud ÜTK määrus, vaid 
kolm muudetud määrust. Seepärast jääb nende kontrollimise õigus mitte põllumajanduse, vaid 
rahvusvahelise kaubanduse komisjonile. Raportööri kindla veendumuse kohaselt on just see 
õige viis ühise kaubanduspoliitika (mille õiguslikuks aluseks on ELi toimimise lepingu 
artikkel 207) õigusaktide rakendamise kontrollimiseks.


