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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 ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus toiduainete ja loomasööda radioaktiivse 
saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral 
(uuesti sõnastatud tekst)
(KOM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Nõuandemenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2010)0184);

– võttes arvesse Euratomi asutamislepingu artiklit 31, mille alusel nõukogu konsulteeris 
Euroopa Parlamendiga (C7-0137/2010);

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1;

– võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 87 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 29. juuni 
2010. aasta kirja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni komisjonile;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 87 ja 55;

– võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A7-0000/2010),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale 
nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide 
muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek 
üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1. kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele ning 
muudetud vastavalt alltoodud muudatusettepanekutele;

2. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Vajaduse korral peaks komisjon võtma
viivitamata vastu määruse varem 
kehtestatud lubatud piirmäärade 
rakendamiseks.

(8) Komisjon peaks konkreetse tuuma- või 
muu kiirgusavarii korral viivitamata
kohaldama varem kehtestatud lubatud
saastatuse piirmäärasid.

Or. en

Selgitus

Põhjendus on viidud kooskõlla raportööri muudetud artikliga 2 (muudatusettepanek 10).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Sellised lubatud piirmäärad võtavad 
asjakohaselt arvesse rahvusvaheliste 
uusimate teadusuuringute tulemusi, 
pidades ühtlasi silmas vajadust rahustada 
elanikkonda ja hoiduda lahknevustest 
rahvusvahelistes eeskirjades.

(8 a) Need lubatud piirmäärad võtavad 
asjakohaselt arvesse rahvusvaheliste 
uusimate teadusuuringute tulemusi, 
pidades ühtlasi silmas vajadust rahustada 
elanikkonda ja hoiduda lahknevustest 
rahvusvahelistes eeskirjades.

Or. en

(Vt põhjenduse 10 sõnastust originaaltekstis – veidi muudetud, muudatus paksus kaldkirjas.)

Selgitus

Selle muudatusega paigutatakse põhjendus 10 ümber ja muudetakse seda veidi, sest see 
puudutab maksimaalseid lubatud piirmäärasid ja on otseselt seotud põhjendusega 8.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Komisjonil peaksid olema volitused 
delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt, seoses toiduainete ja 
loomasööda (I ja III lisa) ning vähem 
tähtsate toiduainete nimekirja (II lisa) 
radioaktiivse saastatuse lubatud 
piirmäära kohandamisega vastavalt 
tehnilistele edusammudele. Eriti oluline 
on, et komisjon teostaks oma 
ettevalmistava töö käigus asjakohased 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

Or. en

Selgitus

Lisatud põhjendus on kooskõlas muudatusettepanekuga 15 ja raportööri järgnevate 
muudatusettepanekutega, millega muudetakse artiklit 5.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Seni kiirguskaitse valdkonnas 
kättesaadavate andmete põhjal on 
kindlaks määratud standardtase, mille 
alusel võib kehtestada radioaktiivse 
saastatuse lubatud piirmäärad, mida 
kohaldada viivitamatult pärast tuuma- või 
muud kiirgusavariid, mis võib põhjustada 
või on põhjustanud toiduainete ja 
loomasööda olulise radioaktiivse 
saastumise.

välja jäetud

Or. en



PE450.574v02-00 8/24 PR\834546ET.doc

ET

Selgitus 

Raportöör on seisukohal, et kõnealuse põhjenduse sõnastus on ebamäärane – pole selge, mis 
on „kindlaks määratud standardtase” („derived reference levels”) – ja ei vasta piirmäärade 
kohaldamisele komisjoni poolt, nagu on kirjeldatud artiklis 2 ja selle muudetud versioonis 
(raportööri muudatusettepanek 10 artikli 2 lõike 1 kohta).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Sellised lubatud piirmäärad võtavad 
asjakohaselt arvesse rahvusvaheliste 
uusimate teadusuuringute tulemusi, 
pidades ühtlasi silmas vajadust rahustada 
elanikkonda ja hoiduda lahknevustest 
rahvusvahelistes eeskirjades.

välja jäetud

Or. en

(Esialgse põhjenduse 10 sõnastus on veidi muudetud kujul paigutatud uude põhjendusse 8 a)

Selgitus

Sama põhjendus raportööri muudatusettepanekus 2 uue põhjendusena 8 a, ümber paigutatud 
eesmärgiga viia see otsesesse seosesse põhjendusega 8. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Tuleb asjakohaselt arvesse võtta 
konkreetseid kohaldamistingimusi ja 
seepärast välja töötada kord, kuidas 
eelnevalt kehtestatud määrad kiiresti 
kohandada lubatud piirmääradega iga 
tuuma- või muu kiirgusavarii korral, mis 
võib põhjustada või on põhjustanud 
toiduainete ja loomasööda olulise 
radioaktiivse saastatuse.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

„Eelnevalt kehtestatud määrade kiire kohandamine lubatud piirmääradega” viitab 
menetlusele, mis on toodud artiklis 3, mille raportöör soovitab välja jätta (vt 
muudatusettepanekut 13 artikli 3 kohta). 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Määrus, millega lubatud piirmäärad 
rakendatakse, säilitaks siseturu ühtsuse 
ega kahjustaks Euroopa Liidu 
kaubavahetust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 2 muutmisega soovib raportöör välja jätta sõnastuse „määrus, millega lubatud 
piirmäärad rakendatakse”, kuna see ei ole õiguslikult täpne (vt artikli 2 lõike 1 muudatuse 
selgitust). 

Kui rakendatakse alusmääruses sätestatud piirmäärasid, ei ole otsusel kui sellisel siseturu 
ühtsusele ega kaubavahetuse moonutustele mingit mõju.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Lubatud piirmäärade kohandamise 
hõlpsuse huvides tuleks ette näha kord, 
mis võimaldab konsultatsioone 
ekspertidega, sealhulgas asutamislepingu 
artiklis 31 nimetatud ekspertrühmaga.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Nimetatud menetlusi kirjeldatakse selgesti muudetud artiklis 5 ja artiklites 5a–5c, kus 
nähakse ette konsulteerimine aluslepingu artiklis 31 nimetatud ekspertidega. Vastavas 
põhjenduses 8 b (uus) käsitletakse piisavalt ekspertidega konsulteerimist ning viidatakse 
piirmäärade kohandamiseks asjakohasele õiguslikule menetlusele.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) On kohane, et nõukogu jätab endale 
õiguse ise võtta vastu määrus, et 
õigeaegselt kinnitada komisjoni poolt 
tuuma- või muu kiirgusavariist ühe kuu 
jooksul ette pandud meetmed. Ettepanek 
komisjoni vastu võetud määruse sätete 
kohandamiseks või kinnitamiseks, eriti 
radioaktiivse saastatuse lubatud 
piirmäära kindlaks määramise kohta 
elanikkonna tervise kaitseks peaks 
põhinema aluslepingu artiklil 31. See ei 
piira võimalust, et pikema aja jooksul 
pärast tuuma- või muud kiirgusavariid 
võib turustatavate toiduainete ja 
loomasööda kontrollimiseks kasutada 
muid õigusakte või õiguslikke aluseid.

välja jäetud

Or. en

(Selgituse teist ja kolmandat lauset korratakse veidi muudetud kujul seletuskirja punktis (ii) 
Hinnang).

Selgitus

Raportööri arvates ei põhjendata siin veenvalt, miks on vaja artiklis 3 nõukogule reserveerida 
rakendamisvolitused seoses rakendatava alusakti konteksti, iseloomu ja sisuga. Raportöör ei 
ole veendunud niisuguse kahetasandilise tegevuse lisandväärtuses, kus nõukogul on õigus 
lõplikult kinnitada või kohandada komisjoni otsuseid, kuigi asjade tavapärase käigu korral 
peaks komisjon olema ainus täidesaatev institutsioon. (Vt ka raportööri muudatusettepaneku 
13 selgitust.)
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon saab — eriti vastavalt 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
operatiivse teabevahetuse korrale 
kiirgusavariide puhul või
26. septembri 1986. aasta Rahvusvahelise 
Energiaagentuuri tuumaavariist operatiivse 
teatamise konventsioonile — tuuma- või 
muu kiirgusavarii kohta ametliku teate, mis 
tõendab, et tõenäoliselt jõutakse või on 
jõutud toiduainete puhul I lisas või 
loomasööda puhul III lisas nimetatud 
lubatud piirmääradeni, võtab ta vajaduse 
korral viivitamatult vastu määruse, 
millega kõnealused lubatud piirmäärad 
rakendatakse.

1. Kui komisjon saab — eriti vastavalt 
Euroopa Aatomienergiaühenduse 
operatiivse teabevahetuse korrale 
kiirgusavariide puhul või
26. septembri 1986. aasta Rahvusvahelise 
Energiaagentuuri tuumaavariist operatiivse 
teatamise konventsioonile — tuuma- või 
muu kiirgusavarii kohta ametliku teate, mis
tõendab, et tõenäoliselt jõutakse või on 
jõutud toiduainete puhul I lisas või 
loomasööda puhul III lisas nimetatud 
lubatud piirmääradeni, võtab ta 
viivitamatult vastu otsuse, millega
kõnealuseid lubatud piirmäärasid 
kohaldatakse konkreetsele tuuma- või 
muule kiirgusavariile.

Or. en

Selgitus

Lubatud piirmäärade kohaldamine konkreetses olukorras on selgelt rakendamisvolitus, mis 
tuleks anda komisjonile ELi toimimise lepingu artikli 291 kohaselt (kohaldatav viitega 
Euratomi lepingu artiklile 106a).

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 tähenduses vastuvõetud
määruse kehtivusaeg on nii lühike kui 
võimalik ega kesta üle kolme kuu 
arvestades artikli 3 lõikes 4 sätestatut.

2. Komisjon sätestab ajavahemiku, mille 
jooksul konkreetse tuuma- või muu 
kiirgusavarii korral kohaldatavad 
piirmäärad kehtivad. Nimetatud 
ajavahemik ei kesta üle kolme kuu.

Or. en
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Selgitus

Vt muudatusettepaneku 10 selgitust.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesoleva artikli täitmiseks 
konsulteerib komisjon ekspertidega, 
sealhulgas asutamislepingu artiklis 31 
nimetatud ekspertrühmaga.

Or. en

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 10 selgitust.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 välja jäetud
1. Pärast konsulteerimist ekspertidega, 
kelle hulka kuulub asutamislepingu 
artiklis 31 nimetatud ekspertrühm 
edaspidi nimetatud „ekspertgrupp” , 
esitab komisjon ühe kuu jooksul alates 
käesoleva määruse artikli 2 lõikes 1 
nimetatud määruse vastuvõtmisest 
nõukogule ettepaneku võtta vastu 
kõnealuse määruse sätteid kohandav või 
kinnitav määrus.
2. Lõikes 1 nimetatud määruse 
vastuvõtmiseks ettepanekut tehes arvestab 
komisjon vastavalt asutamislepingu 
artiklitele 30 ja 31 kehtestatud põhinorme, 
sealhulgas põhimõtet, et kiirgusdoosid 
oleksid nii väikesed kui võimalik, pidades 
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silmas elanikkonna tervise kaitset ning 
majanduslikke ja ühiskondlikke tegureid.
3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud määruse 
vastuvõtmise otsustab nõukogu 
kvalifitseeritud häälteenamusega artikli 2 
lõikes 2 ettenähtud tähtaja jooksul.
4. Kui nõukogu nimetatud tähtaja jooksul 
otsust vastu ei võta, kohaldatakse I ja III 
lisas sätestatud määrasid, kuni nõukogu 
otsuse vastu võtab või kuni komisjon oma 
ettepaneku tagasi võtab sel põhjusel, et 
artikli 2 lõike 1 tingimused enam ei kehti.

Or. en

Selgitus sisaldab veidi muudetud teksti seletuskirja punktist (ii) Hinnang.

Selgitus

Artiklis 3 sätestatud kord, mille kohaselt nõukogu võib „ võtta vastu kõnealuse määruse 
sätteid kohandava või kinnitava määruse”, näib tarbetu ja õiguslikku kindlusetust põhjustav. 
Näib, et nimetatud nõukogu meetmeid võib lugeda käesoleva määruse „rakendusaktideks”. 
Kuid ELi toimimise lepingu artikli 291 kohaselt (kohaldatav viitega Euratomi artiklile 106a), 
saab niisugused volitused nõukogule anda üksnes „nõuetekohaselt põhjendatud erijuhtudel”, 
kuna tavaliselt kuuluvad need volitused komisjonile. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 välja jäetud
Iga artikli 3 alusel vastuvõetud määruse 
kehtivusaeg on piiratud. Liikmesriigi 
taotlusel või komisjoni algatusel võib 
kehtivusaja artiklis 3 ettenähtud korras 
uuesti läbi vaadata.

Or. en

Selgitus

Väljajätmine tuleneb artikli 3 väljajätmisest.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tagamaks, et lisades I ja III ettenähtud 
lubatud piirmäärad arvestavad kõiki 
kättesaadavaid uusi teadusuuringute 
tulemusi, konsulteerib komisjon aeg-ajalt 
ekspertidega, sealhulgas ekspertrühmaga.

1. Et võtta arvesse kõiki kättesaadavaid 
uusi teadusuuringute tulemusi, kohandab 
komisjon delegeeritud õigusaktide abil I, 
II ja III lisa, vastavalt artiklile 5a ja 
artiklites 5b ning 5c toodud tingimustel.

2. Liikmesriigi või komisjoni taotlusel 
võib I ja III lisas ettenähtud lubatud 
piirmäärad uuesti läbi vaadata või neid 
täiendada, kui komisjon teeb selleks 
nõukogule asutamislepingu artiklis 31 
ettenähtud korras ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt võib lisasid muuta või täiendada. Siin on selgelt vaja 
delegeeritud õigusakti. Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290 (kohaldatav viitega 
Euratomi lepingu artiklile 106a) võidakse seadusandliku aktiga komisjonile delegeerida õigus 
võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ja mis täiendavad või 
muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi. Tehnika edusammudega 
kohandamine on täpselt niisugune eesmärk, mille nimel tuleks lisasid muuta, ning ühtlasi on 
see kõige tavalisem delegeeritud õigusaktide kasutamise põhjus.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5a
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse viieks aastaks 
alates [käesoleva määruse jõustumise 
kuupäev] õigus võtta vastu artiklis 5 
osutatud delegeeritud õigusakte. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne 
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viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui nõukogu selle kooskõlas 
artikliga 5b tagasi võtab.
2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
artiklites 5b ja 5c sätestatud tingimusi.

Or. en

(Vt määruses 438/2010 (lemmikloomade kohta, ELT L 132, 29.5.2010, lk 3-10) ja direktiivis 
2010/30/EL (energiamõjuga toodete märgistamise kohta, ELT L 153, 18.6.2010, lk 1-12.) 

juba vastu võetud sõnastust.)

Selgitus

Artiklite 5a, 5b ja 5c sõnastus on identne hiljuti vastu võetud õigusaktidega (lemmikloomade 
määrus, energiamõjuga toodete märgistamine), milles nähakse ette delegeeritud õigusaktide 
kasutamine.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5b
Delegeerimise tagasivõtmine

1. Nõukogu võib artiklis 5 osutatud 
volituste delegeerimise tagasi võtta.
2. Kui nõukogu on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada delegeeritud 
volituste tagasivõtmise üle, püüab ta 
sellest teavitada Euroopa Parlamenti ja 
komisjoni mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud volitused, mille suhtes 
võidakse kohaldada tagasivõtmist, ja 
tagasivõtmise võimalikud põhjused.
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3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.

Or. en

Selgitus

Vt raportööri muudatusettepaneku 16 selgitust.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5c
Delegeeritud õigusaktide suhtes 

vastuväidete esitamine
1. Nõukogu võib delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu 
jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest.
Nõukogu algatusel võib seda tähtaega 
pikendada kahe kuu võrra.
2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid esitanud, avaldatakse see 
Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub 
õigusaktis sätestatud kuupäeval.
Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, 
kui nõukogu on komisjonile ja Euroopa 
Parlamendile teatanud, et ta ei kavatse 
vastuväiteid esitada.
3. Kui nõukogu esitab delegeeritud 
õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei 
jõustu. Nõukogu põhjendab delegeeritud 
õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.
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Or. en

Selgitus

Vt raportööri muudatusettepaneku 16 selgitust.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 välja jäetud
Käesoleva määruse rakendamise kord , II 
lisas nimetatud vähem tähtsate 
toiduainete nimekirja muutused koos 
nende suhtes kehtiva radioaktiivse 
saastamise lubatud piirmääraga ning III 
lisas kehtestatud loomasööda lubatud 
piirmäärad võetakse vastu nõukogu
määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 195 
lõikes 2 nimetatud korras, lähtudes 
seaduse analoogiast. Komisjoni abistab 
selles ad hoc komitee. 

Or. en

Selgitus

Artikkel 8 liideti artikliga 5, sest mõlemas viidatakse piirmäärade muutmisele (I ja III lisa) 
ja/või II lisas toodud nimekirja kohandamisele, mida on võimalik teha korraga, delegeerides 
volitused komisjonile (delegeeritud õigusaktid).

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – allmärkus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 Imikutoite määratletakse kui 
toiduaineid, mis on ette nähtud imikute 
toitmiseks esimesel neljal kuni kuuel 
elukuul ja rahuldavad selle inimrühma 
toitumisvajadusi ning pannakse jaemüüki 

19 Imikutoite määratletakse kui 
toiduaineid, mis on ette nähtud alla 12 kuu 
vanuste imikute toitmiseks ja rahuldavad 
selle inimrühma toitumisvajadusi ning 
pannakse jaemüüki selgelt eristatavates 
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selgelt eristatavates ning etiketiga 
«imikutoit» varustatud pakendites.

ning etiketiga «imikutoit» varustatud 
pakendites.

Or. en

Selgitus

Eriotstarbeks ette nähtud toiduainete kohta, mis vastavad imikutoidule esitatavatele nõuetele, 
vt „imiku” mõistet komisjoni 5. detsembri 2006. aasta direktiivi 2006/125/EÜ imikutele ja 
väikelastele mõeldud teraviljapõhiste töödeldud toitude ja muude imikutoitude kohta (ELT L 
339, 6.12.2006, lk 16–35) artikli 2 lõikes a ning komisjoni 22. detsembri 2006. aasta direktiivi 
2006/141/EÜ imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta ning millega muudetakse 
direktiivi 1999/21/EÜ (ELT L 401, 30.12.2006, lk 1–33) artikli 2 lõikes a.
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SELETUSKIRI

Ettepaneku iseloom:

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoniga konsulteeritakse seoses ülalnimetatud 
nõukogu määruse ettepanekuga Euratomi lepingu kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi 
kodukorra artiklile 87.

Ettepanek seisneb peamiselt muutmata sätete kodifitseerimises, mis pärinevad kolmest 
aastatel 1987–1990. vastu võetud määrusest, milles kehtestatakse radioaktiivse saastatuse 
lubatud piirmäärad kiirgusavarii korral. Kuid uue põhjenduse (põhjendus 15) lisamine, mis 
annab vajalikku tuge olemasolevale artiklile (artikkel 3, lõige 3), kus sätestatakse 
rakendusvolituste andmine nõukogule, toob kaasa olulise muudatuse, mis õigustab 
uuestisõnastamise menetluse rakendamist.

Kodukorra artikli 87 kohaselt on uuestisõnastamise ettepaneku kohta muudatusettepanekute 
esitamine lubatav ainult juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad 
muudatusi. Seda võib teha pärast seda, kui õigusasjade eest vastutav komisjon 
(õiguskomisjon) on kontrollinud, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, 
mis on vastavalt esile toodud.
Õiguskomisjon kinnitas uuesti sõnastamise tehnika rakendamise tehnilist asjakohasust 29. 
juuni kirjas, mis võimaldas tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil asuda uurima 
ettepaneku sisu.

Raportööri hinnang
(i) Ettepaneku sisu

Põhjenduse abil esitatakse uuesti sõnastatud ettepanekus tagantjärele õigustus sätetele, mis 
jäävad muutmata (1987. aasta määruses ja selle muudetud versioonides esitatud kujul). 

Määruse sisu koosneb kahetasandilisest sekkumismehhanismist tuuma- või muu 
kiirgusõnnetuse korral: 
– komisjon võtab viivitamatult vastu ajutise määruse, millega konkreetse juhtumi puhul, 
kindlaksmääratud alal ja piiratud aja jooksul kohaldatakse radioaktiivse saastatuse lubatud 
piirmäärasid, mis on toodud ettepaneku I ja III lisas;
– ühe kuu jooksul pärast määruse vastuvõtmist teeb komisjon nõukogule ettepaneku seda 
ajutist määrust kohandada või kinnitada. 
Uuesti sõnastamise eesmärgiks on põhjendada nõukogu õigust „ise võtta vastu määrus, et 
õigeaegselt kinnitada komisjoni poolt ette pandud meetmed”. Uue põhjenduse 15 kohaselt on 
„kohane”, et nõukogu endale niisuguse õiguse jätab.

Uuesti sõnastatud ettepanek ajendab raportööri esitama järgmisi küsimusi:
– kas see, et nõukogu võtab endale rakendusvolitused, on piisavalt põhjendatud, kuivõrd 

tegemist on igal juhul erandiga reeglist, mille kohaselt rakendusvolitused kuuluvad 
komisjonile? 

– kas nõukogule antud rakendusvolitused on nõuetekohaselt määratletud, eelkõige seoses 
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Lissaboni lepingu sätetega delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kohta (ELi toimimise 
lepingu artiklid 290 ja 291), mis kehtivad ka Euratomi lepingu kohaldamisalas (vt Euratomi 
lepingu konsolideeritud versiooni artikli 106a lõiget 1, mille kohaselt ELi toimimise lepingu 
artikleid 285–304 kohaldatakse Euratomi lepingu suhtes)?

(ii) Hinnang
Raportöör on seisukohal, et põhjendust 15, mis on ettepaneku ainus muudetud osa, ei saa 
lahutada artiklist, millele see viitab. Sel juhul tuleks kaaluda artikli 3 kehtivust ning järelikult 
ka mehhanismi, mis tuleneb nõukogule ettepaneku järgnevate artiklitega antud volitustest.
Niisiis tuleks lisaks ümbersõnastamise tehnika rakendamisele kaaluda kogu määruse ühtsust. 
Mehhanism, mis seisneb ajutise määruse viivitamatus vastuvõtmises, millega konkreetse 
juhtumi puhul, kindlaksmääratud alal ja piiratud aja jooksul kohaldatakse käesolevas 
määruses sätestatud radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärasid, kusjuures vastuvõtja võib 
olla nõukogu, näib äärmiselt küsitav. 

Raportöör sooviks esitada järgmised täpsustused:

 pärast Tšernobõli õnnetust kindlaksmääratud korda tuleks praeguse 
rakendusvolituste korraga kohandada

Ajutist määrust, mille komisjon artikli 2 kohaselt peaks vastu võtma, kirjeldatakse liiga 
ebamääraselt. Praeguse sõnastuse kohaselt oleks komisjonil õigus võtta viivitamata vajalikud 
meetmed, st antud alusakti rakendusmeetmed ELi toimimise lepingu artikli 291 tähenduses. 
Kahtlemata peaks komisjon niisugused meetmed vastu võtma, kuid nende vastuvõtmise ja 
läbivaatamise kord peaks olema kooskõlas artikliga 291 selgelt kindlaks määratud. 

Artiklis 3 ettenähtud kord, mille kohaselt nõukogu võib võtta vastu ajutise määruse sätteid 
kohandava või kinnitava määruse, jääb ebamääraseks. Taas kord näib, et neid nõukogu 
meetmeid võib lugeda käesoleva määruse „rakendusaktideks”. Kuid nimetatud volitusi võib 
nõukogule anda üksnes „nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel”, sest tavapäraselt kuuluvad 
need komisjonile1.
Raportööri arvates ei põhjendata ettepanekus veenvalt, miks on vaja artiklis 3 nõukogule 
reserveerida rakendamisvolitused seoses rakendatava alusakti konteksti, iseloomu ja sisuga. 
Raportöör ei ole veendunud niisuguse kahetasandilise tegevuse lisandväärtuses, kus 
nõukogul on õigus lõplikult kinnitada või kohandada komisjoni otsuseid, kuigi asjade 
tavapärase käigu korral peaks komisjon olema ainus täidesaatev institutsioon.

 ettepaneku I ja III lisas toodud lubatud piirmäärade suhtes puudub õiguskindlus
Artikli 5 lõike 1 kohaselt on piirmäärasid võimalik liikmesriigi või komisjoni taotlusel läbi 
vaadata või täiendada, kui komisjon nõukogule vastava ettepaneku teeb. See tähendab 
õigusakti teatavate vähemoluliste sätete täiendamist või muutmist, mida tuleks teha ELi 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt. Seetõttu peaks algatusõigus kuuluma eranditult 
komisjonile. Liikmesriigi algatus kujutaks endast selget aluslepingu sätete rikkumist. 

                                               
1 Artikli 291 lõige 2 on sõnastatud järgmiselt: „Kui liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks on vaja 
ühetaolisi tingimusi, antakse nende õigusaktide alusel rakendamisvolitused komisjonile või nõuetekohaselt 
põhjendatud erijuhtudel ja Euroopa Liidu lepingu artiklites 24 ja 26 ettenähtud juhtudel nõukogule.”
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Seoses 1990. aastatest pärinevate määruste kodifitseerimisega viidatakse ettepanekus 
korduvalt kehtivuse kaotanud dokumentidele (vt imikutoidu määratlust I lisas). 

Soovitused:

Kuigi käesolevas ettepanekus rakendatakse uuestisõnastamise tehnikat, palub raportöör 
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil ettepanekut lisaks esiletoodud 
probleemsele punktile ka üldiselt oluliselt muuta, et tagada õiguskindlus ja teksti ühtsus. 
Seetõttu soovitab raportöör teha üksikasjalikke muudatusi ettepaneku kodifitseeritud osades, 
eesmärgiga:

– lihtsustada kiirgusõnnetuse korral rakendatavat menetlust, usaldades 
järelevalverolli selgesõnaliselt komisjonile ning täpsustades komisjoni tegevust 
(vastuvõtmine, läbivaatamine). 
Selleks soovitab raportöör anda komisjonile järgmised volitused:
(i) viivitamata kohaldada radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärasid, mis on esitatud 
lisades (vt muudetud artiklit 2);
(ii) võtta vastu delegeeritud õigusaktid eesmärgiga muuta ja täiendada saastatuse määrasid 
ja vähem tähtsate toiduainete ning loomasööda nimekirja, et võtta nõuetekohaselt arvesse 
tehnika edusamme (vt muudetud artiklit 5 ning järgnevat menetlust artiklites 5a–5c);

– teenida kodanike huve õnnetusejärgse olukorra parema haldamise teel, piirates 
sekkumist ja liikmesriikidele võimaldatavat manööverdamisruumi:
(i) kuna lubatud piirmäärade kohaldamise „kinnitamine või kohandamine” nõukogu poolt 
näib tarbetu ja õiguskindlusetust tekitav, soovitab raportöör sellest sekkumistasandist 
loobuda (artiklid 3 ja 4);
(ii) liikmesriikide algatusi seoses saastatustasemete muutmise või täiendamisega (artiklid 5 ja 
8), samuti määruse rakenduseeskirju (artikkel 8) lihtsustatakse delegeeritud õigusaktide / 
rakendusaktide korra abil (muudetud artiklid 2 ja 5);

– tagada kogu ettepaneku õiguskindlus:
(i) kehtivuse kaotanud menetlused, mida ettepanekuga kodifitseerida soovitakse, tuleb viia 
vastavusse Lissaboni lepinguga (analoogia põhjal ülevõetud komiteemenetlused Euratomi 
lepingu kohaldamisalas);
(ii) vajaduse korral tuleb uuendada määratlusi. 

Menetluslikust seisukohast tähendab see, et enne kui raporti projekt hääletusele pannakse, 
tuleb raportööri soovitatud põhjalikest muudatustest teatada nõukogule ja komisjonile, nagu 
näeb ette kodukorra artikkel 87.
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ANNEX: LETTER FROM THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

Ref.: D(2010)32731

Mr Herbert REUL
Chair of Committee on Industry, Research and Energy
ASP 10E206
Brussels

Subject:   Proposal for a Council regulation laying down maximum permitted levels of 
radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear 
accident or any other case of radiological emergency (Recast).
COM(2010)184 final of 27.4.2010 - 2010/0098 (CNS)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows: 

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible. 

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
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their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 23 June 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 19 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87. 

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne (Chair), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer 
Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Piotr 
Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Sajjad Karim.
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LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI 
ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

ÕIGUSTEENISTUSTE
KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 4. juuni 2010

ARVAMUS

EUROOPA PARLAMENDILE
NÕUKOGULE
KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus toiduainete ja loomasööda radioaktiivse 
saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral 
(uuesti sõnastamine)
KOM(2010)0184, 27.4.2010 – 2010/0098(CNS)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 6. 
mail 2010. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse 
töörühma koosolek, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadanud koosolekul läbi1 ettepaneku võtta vastu nõukogu määrus, millega sõnastatakse 
uuesti nõukogu 22. detsembri 1987. aasta määrus (Euratom) nr 3954/87 toiduainete ja 
loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu 
kiirgusavarii korral, komisjoni 12. aprilli 1989. aasta määrus (Euratom) nr 944/89, millega 
kehtestatakse vähem tähtsate toiduainete radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuuma-
või muu kiirgusavarii korral, ja komisjoni 29. märtsi 1990. aasta määrus (Euratom) nr 770/90 
loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või 
kiirgusavarii korral, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et ettepanek ei sisalda 
muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm järeldas ka, et varasemate 
õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek 
üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Jurist Jurist Peadirektor

                                               
1 Konsultatiivse töörühma käsutuses olid ettepaneku inglis-, prantsus- ja saksakeelsed versioonid.
Töörühm töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.


