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Muudatusettepanek 13
Sebastian Valentin Bodu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Loodavate komiteede arv tuleks 
kehtestada vastavalt valdkondadele, mille 
kohta kohaldatakse käesolevas määruses 
sätestatud menetlust.

Or. ro

Selgitus

On oluline täpsustada, et komiteede ja määruse poolt reguleeritavate valdkondade arv peab 
olema omavahel vastavuses.

Muudatusettepanek 14
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Käesolev määrus ei mõjuta 
aluslepingus sätestatud komisjoni õigusi 
konkurentsieeskirjade rakendamisel,

(15) Käesolev määrus ei mõjuta 
aluslepingus sätestatud komisjoni õigusi 
konkurentsieeskirjade rakendamisel ega ka 
ühise kaubanduspoliitika rakendamiseks 
loodud erimenetlusi, mis praegu ei põhine 
otsusel 1999/468/EÜ. Nõukogu ja 
parlament määravad kindlaks ühise 
kaubanduspoliitika neid aspektide 
puudutavad meetmed juhtumipõhiselt 
komisjoni õigusakti ettepaneku alusel ja 
eesmärgiga määrata kindlaks asjakohane 
otsuste langetamise kord;

Or. en
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Selgitus

Kõnealused ühise kaubanduspoliitika rakendamiseks loodud menetlused, mis jäävad praegu 
otsuse 1999/468/EÜ kohaldamisalast välja, peaksid jääma muutumatuks seni, kuni nõukogu 
ja parlament on arutanud juhtumipõhiselt asjakohaseid meetmeid tulevase kaubandusalase 
koondõigusakti raames, mille komisjon peaks vastu võtma. Põhiõigusakti muutmine tuleks 
jätta vastavalt kaasseadusandjale.

Muudatusettepanek 15
Sebastian Valentin Bodu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) Kontrollimenetluse raames esitatud 
arvamus on nõusolev arvamus. 
Nõuandemenetluse raames esitatud 
seisukoht on nõuandev arvamus.

Or. ro

Selgitus

Tehnilisest ja õiguslikust seisukohast oleks kasulik selgelt sätestada kõnealuse menetluse 
raames esitatava kahe seisukoha tüübid (nõusolek kontrollimenetluse puhul ja nõuandev 
arvamus nõuandemenetluse puhul), selle asemel et neile erinevates artiklites vaid kaudselt 
viidata.

Muudatusettepanek 16
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontrollimenetlust võidakse kohaldada 
üksnes järgnevate õigusaktide 
vastuvõtmise suhtes:

Välja jäetud.

a) üldised rakendusmeetmed;
b) muud rakendusmeetmed, mis 
seonduvad:
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i) ühise põllumajandus- ja 
kalanduspoliitikaga;
ii) keskkonna, julgeoleku ja turvalisuse 
või inimeste, loomade või taimede tervise 
või julgeoleku kaitsmisega;
iii) ühise kaubanduspoliitikaga.

Or. pl

Muudatusettepanek 17
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – sissejuhatus 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kontrollimenetlust võidakse kohaldada 
üksnes järgnevate õigusaktide 
vastuvõtmise suhtes:

2. Kontrollimenetlust võidakse kohaldada 
järgnevate õigusaktide vastuvõtmise 
suhtes:

Or. en

Muudatusettepanek 18
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) maksustamine;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõigi muude rakendusmeetmete ja Välja jäetud.
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vajaduse korral lõikes 2 nimetatud 
rakendusmeetmete suhtes kohaldatakse 
nõuandemenetlust.

Or. pl

Muudatusettepanek 20
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kõigi muude rakendusmeetmete ja 
vajaduse korral lõikes 2 nimetatud 
rakendusmeetmete suhtes kohaldatakse
nõuandemenetlust.

3. Kõigi muude rakendusmeetmete ja 
vajaduse korral lõikes 2 nimetatud 
rakendusmeetmete suhtes võidakse 
kohaldada nõuandemenetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 5 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kooskõlas eelmise lõiguga määratud 
tähtaja jooksul võib iga komiteeliige 
taotleda kirjaliku menetluse lõpetamist ja 
kavandatavate meetmete analüüsimist 
komitee koosolekul. Eesistuja võib 
otsustada kirjalikku menetlust jätkata või 
selle tulemust saavutamata lõpetada,
viimati nimetatud juhul kutsutakse 
võimalikult kiiresti kokku komitee 
koosolek.

Kooskõlas eelmise lõiguga määratud 
tähtaja jooksul võib iga komiteeliige 
taotleda kirjaliku menetluse lõpetamist ja 
kavandatavate meetmete analüüsimist 
komitee koosolekul, viimati nimetatud 
juhul kutsutakse võimalikult kiiresti kokku 
komitee koosolek.

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Sebastian Valentin Bodu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6) Komitee arvamus protokollitakse. Iga 
liikmesriik võib taotleda oma seisukoha 
protokollimist.

6) Komitee arvamus protokollitakse. Iga 
liikmesriik võib taotleda oma liikmesriigi 
esindaja kaudu komitees, et selle esindaja 
poolt väljendatud seisukoht 
protokollitakse.

Or. ro

Selgitus

Liikmesriigid langetavad komiteedes otsuseid oma esindajate kaudu, kes väljendava selle riigi 
seisukohta, keda nad esindavad ning ainult nemad on volitatud selle riigi seisukohta teatavaks 
tegema.

Muudatusettepanek 23
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komitee esitab oma arvamuse ELi 
lepingu artikli 16 lõigetes 4 ja 5 sätestatud 
kvalifitseeritud häälteenamusega.

1. Komitee esitab oma arvamuse ELi 
lepingu artikli 16 lõigetes 4 ja 5 sätestatud 
kvalifitseeritud häälteenamusega, kuid 
erijuhtudel võib komitee otsuse vastu võtta 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 238 lõikele 1 
lihthäälteenamusega.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Paolo De Castro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui arvamust ei esitata, võib komisjon
kavandatavad meetmed vastu võtta. Kui 
komisjon kavandatavaid meetmeid vastu 
ei võta, võib eesistuja esitada komiteele 
kavandatavate meetmete muudetud 
versiooni.

4. Kui arvamust ei esitata, ei võta komisjon
kavandatavaid meetmeid vastu. Eesistuja
võib esitada kavandatavad meetmed
komiteele täiendavaks aruteluks või 
esitada kavandatavate meetmete muudetud 
versiooni.

Erandina esimesest lõigust võib komisjon 
kavandatavad meetmed vastu võtta, kui 
ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas 
ei esitata arvamust. Kui komisjon 
kavandatavaid meetmeid vastu ei võta, 
võib eesistuja esitada komiteele 
kavandatavate meetmete muudetud 
versiooni.

Or. en

Muudatusettepanek 25
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui arvamust ei esitata, võib komisjon
kavandatavad meetmed vastu võtta. Kui 
komisjon kavandatavaid meetmeid vastu ei 
võta, võib eesistuja esitada komiteele 
kavandatavate meetmete muudetud 
versiooni.

4. Kui arvamust ei esitata, ei või komisjon 
kavandatavaid meetmeid vastu võtta.

Or. pl

Muudatusettepanek 26
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Erandina lõikest 3 võib komisjon vastu 
võtta kavandatavad meetmed, mis ei ole 
komitee arvamusega kooskõlas, juhul kui 
nende viivitamata vastu võtmata jätmine 
häiriks märkimisväärselt turge või 
ohustaks inimeste julgeolekut või 
turvalisust või ELi finantshuve.

välja jäetud

Sellisel juhul teatab komisjon komiteele 
viivitamata meetmete vastuvõtmise 
põhjused ja komisjon võib esitada 
meetmed komiteele teiseks aruteluks. Kui 
vastuvõetud meetmed ei ole komitee teise 
arvamusega kooskõlas või kui meetmeid 
ei ole ühe kuu jooksul pärast nende 
vastuvõtmist esitatud teiseks aruteluks, 
tunnistab komisjon meetmed viivitamata 
kehtetuks. Kui meetmed on komitee teise 
arvamusega kooskõlas või kui arvamust ei 
esitata, jäävad kõnealused meetmed 
jõusse.

Or. en

Muudatusettepanek 27
Sajjad Karim

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Maksustamisalaste meetmete puhul 
võtab komisjon kavandatavaid meetmeid 
vastu ainult kvalifitseeritud 
häälteenamusega.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Zbigniew Ziobro

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 2 nimetatud meetmed jäävad jõusse 
nende kehtetuks tunnistamise või 
asendamiseni muu rakendusaktiga.

Lõikes 2 nimetatud meetmed jäävad jõusse 
nende kehtetuks tunnistamise või 
asendamiseni muu rakendusaktiga, kuid 
mitte pikemaks ajaks, kui kuus kuud.

Or. pl

Muudatusettepanek 29
Sebastian Valentin Bodu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kavandatavad meetmed, mille kohta 
komiteedel palutakse esitada arvamus,

c) kavandatavad meetmed, mille kohta 
komiteedel palutakse esitada arvamus ning 
selle arvamuse tüüp (nõuandev või 
nõusolev),

Or. ro

Selgitus

Kuna on kaks tüüpi arvamust, oleks kasulik igal üksikjuhtumil täpsustada, milline arvamus 
esitati.

Muudatusettepanek 30
Francesco Enrico Speroni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui liikmesriik teatab komisjonile, et 
tema arvamuse kohaselt ületab 
kavandatav meede põhiõigusaktis 
sätestatud rakendusvolitused, vaatab 
komisjon selle kavandatava meetme läbi 
ja teatab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule sammudest, mida ta kavatseb 
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astuda ning põhjustest, miks ta nii teeb.

Or. it

Muudatusettepanek 31
Eva Lichtenberger

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad komisjonile igal ajal teatada, et 
nende arvamuse kohaselt ületab 
rakendusakti eelnõu põhiõigusaktis 
sätestatud rakendusvolitused või et see on 
vastuolus põhiõigusakti eesmärgi või 
sisuga või et see rikub subsidiaarsuse või 
proportsionaalsuse põhimõtet. Sellisel 
juhul vaatab komisjon kavandatava 
meetme läbi ning võtab sealjuures 
võimalikult suurel määral arvesse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
arvamusi ning teavitab neid sammudest, 
mida ta kavatseb võtta ja põhjendab oma 
kavatsust. Euroopa Parlamendil ja 
nõukogul on õigus hiljem uuesti sekkuda.

Or. en

Selgitus

Eelnevalt komiteemenetluse otsuse artiklis 8 sätestatud kontrollimisõigus on vajalik selleks, et 
iga kaasseadusandja saaks varakult komisjonile teatada, kui ta leiab, et rakendusakti projekt 
ei mahu põhiõigusaktis ette nähtud rakendamisvolituste piiridesse. Kuid see ei tohiks piirduda 
ainult volituste ületamisega, vaid võimaldama kaasseadusandjal käivitada läbivaatamine, kui 
ta leiab, et rakendusakti eelnõu ei ole kooskõlas põhiõigusakti eesmärgi või sisuga või rikub 
subsidiaarsuse või proportsionaalsuse põhimõtet. 

Muudatusettepanek 32
Eva Lichtenberger

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. 
mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 
1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni dokumentidele 1 kohaldatakse 
komiteemenetlusele, mis annab kõigile 
ELi füüsilistele ja juriidilistele isikutele, 
kelle elukoht või registrijärgne asukoht on 
mõnes liikmesriigis, õiguse pääseda ligi 
lõike 1 punktis a ja b nimetatud teabele.
1 ELT L 145, 31.5.2001, lk 43.

Or. en

Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 kohaselt on igal liidu füüsilisel või juriidilisel 
isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis, õigus pääseda ligi 
komiteemenetlust käsitlevale teabele. Eelöeldu on kooskõlas kavandatava määruse 
põhjendusega 13.


