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(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 abiks õigusakti eelnõu 
ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti eelnõu osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselged vead või 
puudused antud tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute puhul on vaja 
vastavate osakondade nõusolekut.

Õigusakti eelnõuga muudetava õigusakti muudatusettepaneku päises 
märgitakse kolmandale reale kehtiva õigusakti pealkiri ja number 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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes
(KOM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2010)0083);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 lõiget 3;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja väliskomisjoni, eelarvekomisjoni, 
arengukomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, transpordi- ja 
turismikomisjoni, regionaalarengukomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni, 
kalanduskomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ja põhiseaduskomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2010),

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.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) On vaja kehtestada rakendusaktide 
vastuvõtmiseks kasutatava menetluse 
valiku kriteeriumid. Selleks, et saavutada 
suuremat järjepidevust ning tagada, et 
menetlusnõuded oleksid proportsionaalsed 
vastuvõetavate rakendusaktide iseloomuga, 
peaksid kõnealused kriteeriumid olema 

(8) On vaja kehtestada rakendusaktide 
vastuvõtmiseks kasutatava menetluse 
valiku kriteeriumid. Selleks, et saavutada 
suuremat järjepidevust ning tagada, et 
menetlusnõuded oleksid proportsionaalsed 
vastuvõetavate rakendusaktide iseloomuga, 
peaksid kõnealused kriteeriumid olema
selliselt siduvad, et ainult nendele 
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siduvad. vastavuse korral saab kontrollimenetlust 
kasutada.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada nende kriteeriumide olemus, mis on otsustavad nõuande- või 
kontrollimenetluse valikul.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad komisjonile igal ajal teatada, et 
nad leiavad, et rakendusakti projekt ei 
mahu põhiõigusaktis sätestatud 
rakendamisvolituste piiridesse. Sellisel 
juhul peaks komisjon kõnealuse 
kavandatava meetme läbi vaatama ning 
teatama Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule oma plaanitavast tegevusest ja 
selle põhjustest.

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.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Otsus 1999/468/EMÜ tuleks 
tunnistada kehtetuks. Selleks et tagada 
üleminek otsuses 1999/468/EÜ sätestatud 
korralt käesolevas määruses sätestatud 

(14) Otsus 1999/468/EMÜ tuleks 
tunnistada kehtetuks ja viited selles otsuses 
sätestatud menetlustele, mis sisalduvad 
olemasolevas põhiõigusaktis, tuleks 
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korrale, tuleks olemasolevate õigusaktide 
kõiki viiteid kõnealuses otsuses sätestatud 
menetlustele, välja arvatud selle artiklis 5a 
sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele, käsitada viidetena 
käesolevas määruses sätestatud 
vastavatele menetlustele. 
Otsuse 1999/468/EÜ artiklile 5a viitavate 
olemasolevate põhiõigusaktide tõttu tuleks
kõnealuse artikli toime säilitada.

võimalikult kiiresti ja kindlasti hiljemalt 
31. detsembriks 2012 viia kooskõlla 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklites 290 ja 291 sätestatud uute 
eeskirjadega delegeeritud ja 
rakendamisvolituste kohta. Kuni neid ei 
ole veel kohandatud, tuleks selleks, et 
tagada üleminek otsuses 1999/468/EÜ 
sätestatud korralt käesolevas määruses 
sätestatud korrale, kohaldada käesolevas 
määruses sätestatud menetlusi ajutiselt 
siis, kui olemasolevates õigusaktides 
viidatakse otsuses sätestatud menetlustele, 
välja arvatud selle artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele, mille 
kohaldamist tuleks ajutiselt jätkata.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et ettepaneku artiklis 10 sätestatud üleminekukord on ainult tehniline 
lahendus, mis ei piira ühenduse õigustiku vajalikku kohandamist iga üksikjuhtumi korral.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Eelpool mainitud kohandamine 
peaks käsitlema eelkõige neid 
poliitikavaldkondi, mis ei kuulu Euroopa 
Ühenduse asutamislepingu artikli 251 
kohaldamisalasse ja mille suhtes 
kohaldatakse nüüd seadusandlikku 
tavamenetlust.

Or. en

Selgitus

Eelisjärjekorras tuleks teha kohandusi seoses delegeeritud ja rakendusakte puudutavate 
sätetega nendes poliitikavaldkondades, mis ei kuulunud kaasotsustamismenetluse alla ja mille 
suhtes nüüd kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis kehtivad 
mehhanismide suhtes, mida kohaldatakse 
juhul, kui õiguslikult siduva Euroopa Liidu 
õigusaktiga (edaspidi „põhiõigusakt”) 
nõutakse, et liikmesriigid kontrollivad 
komisjonipoolset siduvate rakendusaktide 
vastuvõtmist.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis kehtivad 
mehhanismide suhtes, mida kohaldatakse 
juhul, kui õiguslikult siduva Euroopa Liidu 
õigusaktiga (edaspidi „põhiõigusakt”)
tuvastatakse vajadus ühtsete 
rakendamistingimuste järele ja nõutakse, 
et liikmesriigid kontrollivad 
komisjonipoolset rakendusaktide 
vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Käesoleva artikli sõnastus peaks väljendama selgelt, et Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 291 jäetakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule õigus otsustada olukordade üle, 
millal on vaja ühtseid tingimusi seadusandliku tavamenetluse teel vastu võetud aktide 
rakendamiseks ja millal tuleb anda rakendamisvolitused Euroopa Komisjonile, ning 
otsustada, milliseid liikmesriikide läbiviidavaid kontrolle nende rakendamisvolituste 
teostamise suhtes kohaldatakse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – 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 võta komisjon
kavandatavaid meetmeid vastu. Eesistuja
võib esitada kavandatavad meetmed
komiteele täiendavaks aruteluks või 
esitada kavandatavate meetmete muudetud 
versiooni.

Or. en
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Selgitus

Rakendusmeetme saab kontrollimenetluse teel vastu võtta ainult siis, kui komitee on selleks 
andnud selgesõnalise nõusoleku.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon edastab ametlikult Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja komitee 
liikmetele samal ajal lõike 1 punktides c ja 
e nimetatud dokumendid.

Or. en

Selgitus

Komiteele esitatud kavandatavad meetmed, sealhulgas kõik järgnevad muudetud versioonid 
ja ka kavandatavate meetmete lõppversioon, peavad olema seadusandjale kättesaadavad ja 
neist tuleb teatada kohe, kui nad on kättesaadavad.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Euroopa Parlament ja nõukogu 
võivad komisjonile igal ajal teatada, et 
nad leiavad, et rakendusakti projekt ei 
mahu põhiõigusaktis sätestatud 
rakendamisvolituste piiridesse. Sellisel 
juhul vaatab komisjon kõnealuse 
kavandatava meetme läbi ning teatab 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule oma 
plaanitavast tegevusest ja selle põhjustest.

Or. en

Selgitus

Eelnevalt komiteemenetluse otsuse artiklis 8 sätestatud kontrollimisõigus on vajalik selleks, et 
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iga kaasseadusandja saaks varakult komisjonile teatada, kui ta leiab, et rakendusakti projekt 
ei mahu põhiõigusaktis ette nähtud rakendamisvolituste piiridesse.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olemasolevate õigusaktide muutmine
Hiljemalt 31. detsembriks 2012 vaatab 
komisjon läbi enne käesoleva määruse 
jõustumist vastu võetud põhiõigusaktid, et 
kohandada neid ELi toimimise lepingu 
artiklites 290 ja 291 sätestatud 
delegeeritud ja rakendusvolitusi 
käsitlevate uute eeskirjadega. Komisjon 
esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule regulaarselt aruande 
läbivaatamise edenemise kohta. 
Aruannetele võib lisada asjakohaseid 
õigusloomega seotud ettepanekuid. 
Mainitud kohandamine puudutab 
eelkõige poliitikavaldkondi, mis ei kuulu 
Euroopa Ühenduse asutamislepingu 
artikli 251 kohaldamisalasse ja mille 
suhtes kohaldatakse nüüd seadusandlikku 
tavamenetlust.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et ettepaneku artiklis 10 sätestatud üleminekukord on ainult tehniline 
lahendus, mis ei piira ühenduse õigustiku vajalikku kohandamist iga üksikjuhtumi korral. 
Eelisjärjekorras tuleks teha kohandusi seoses delegeeritud ja rakendusakte puudutavate 
sätetega nendes poliitikavaldkondades, mis ei kuulunud kaasotsustamismenetluse alla ja mille 
suhtes nüüd kohaldatakse seadusandlikku tavamenetlust.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olemasolevate põhiõigusaktide muutmine Olemasolevate põhiõigusaktide suhtes 
kohaldatavad üleminekumeetmed

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et ettepaneku artiklis 10 sätestatud üleminekukord on ainult tehniline 
lahendus, mis ei piira ühenduse õigustiku vajalikku kohandamist iga üksikjuhtumi korral.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui enne käesoleva määruse 
jõustumist vastuvõetud põhiõigusaktides
on sätestatud otsusega 1999/468/EÜ 
kooskõlas olev komisjoni 
rakendamisvolituste teostamine, 
kohaldatakse järgnevaid eeskirju:

Enne käesoleva määruse jõustumist 
vastuvõetud põhiõigusaktide kohandamist 
vastavalt artiklile 9 a, kui nende aktidega 
on sätestatud otsusega 1999/468/EÜ 
kooskõlas olev komisjoni 
rakendamisvolituste teostamine, 
kohaldatakse järgnevaid eeskirju:

(a) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklile 3
käsitatakse viitena käesoleva määruse
artiklile 4;

(a) kui põhiõigusaktis viidatakse otsuse 
1999/468/EÜ artiklile 3, kohaldatakse
käesoleva määruse artiklis 4 osundatud 
nõuandemenetlust;

(b) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklitele 4 
ja 5 käsitatakse viitena käesoleva määruse
artiklile 5;

(b) kui põhiõigusaktis viidatakse otsuse 
1999/468/EÜ artiklitele 4 ja 5, 
kohaldatakse käesoleva määruse artiklis 5 
osundatud kontrollimenetlust;

(c) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklile 6
käsitatakse viitena käesoleva määruse
artiklile 6;

(c) kui põhiõigusaktis viidatakse otsuse 
1999/468/EÜ artiklile 6, kohaldatakse
käesoleva määruse artiklit 6;

(d) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklitele 7 
ja 8 käsitatakse viitena käesoleva määruse

(d) kui põhiõigusaktis viidatakse otsuse 
1999/468/EÜ artiklitele 7 ja 8, 
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artiklile 8. kohaldatakse käesoleva määruse artiklit 8.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et ettepaneku artiklis 10 sätestatud üleminekukord on ainult tehniline 
lahendus, mis ei piira ühenduse õigustiku vajalikku kohandamist iga üksikjuhtumi korral.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi olemasolevate komiteede suhtes
kohaldatakse käesoleva määruse 
artikleid 3 ja 7.

Lõike 1 puhul kohaldatakse kõigi 
olemasolevate komiteede suhtes käesoleva 
määruse artikleid 3 ja 7.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et ettepaneku artiklis 10 sätestatud üleminekukord on ainult tehniline 
lahendus, mis ei piira ühenduse õigustiku vajalikku kohandamist iga üksikjuhtumi korral.
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SELETUSKIRI

Euroopa Liidu toimimise lepingus tehakse uuenduslikult vahet delegeeritud (ELTLi artikkel 
290) ja rakendusaktidel (ELTLi artikkel 291). Delegeeritud aktide üle, mis on oma olemuselt 
poolseadusandlikud, teostatakse kontrolli, mille liidu seadusandja määrab iga juhtumi korral 
eraldi kindlaks. Parlament võttis selle kohta 5. mail 2010 vastu resolutsiooni („Õigusaktide 
delegeerimise volitused”)1. Rakendusaktid on lepingus esitatud erandina seadusest, mille 
kohaselt liikmesriigid vastutavad kõigi siseriikliku õiguse meetmete vastuvõtmise eest, mis on 
vajalikud liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks. Selle erandi kohaselt võib siis, kui 
liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks on vaja ühetaolisi tingimusi, anda nende 
õigusaktide alusel rakendamisvolitused komisjonile2 ja nende suhtes kohaldatakse 
„liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme”3. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt 
on parlament nüüd kaasvastutaja nende kontrollimehhanismide sätestamisel4.

Raportöör väljendab ettepaneku üle üldiselt heameelt ja toob selles raporti projektis välja mitu 
küsimust, mida ta peab parlamendi seisukohast eriti oluliseks ja mida parlament peaks 
käsitlema õigusaktis. 

Kõigepealt tuleb täpsustada, et artiklis 10 komisjoni soovitatud olemasolevate 
komiteemenetluste automaatne kohandamine on ainult üleminekumeede, mis ei mõjuta 
edasist kooskõlastamist seadusandliku menetluse teel iga üksikjuhtumit arvesse võttes. 
Praktilistel kaalutlustel ja õiguskindluse kaitsmiseks tuleks selline kooskõlastamine teha 
teatava ajaperioodi jooksul, näidates sellega, et kõik asjaomased institutsioonid on võtnud 
endale kohustuse viia Lissaboni Lepinguga tehtud muudatused liidu õiguslikku raamistikku 
tegelikult sisse (vt muudatusettepanekud 3, 4, 9, 10 ja 11).

Teiseks leiab raportöör, et parlamendi ja nõukogu teavitamine on väga oluline. Kuna 
kõigepealt otsustab seadusandja delegeeritud ja/või rakendusaktide kasutamise üle ja sätestab 
mõlema puhul kasutatavad kontrollimehhanismid (rakendusaktide puhul käesolevas 
ettepanekus), on parlamendil ja nõukogul vaja komisjonilt teavet selle kohta, kuidas ta oma 
rakendamisvolitusi teostab. Rakendusaktide eelnõud (sh järjestikused eelnõud, kui esimest 
eelnõud muudetakse) tuleks seega kiiresti edastada Euroopa Parlamendile ja komisjonile (vt 
muudatusettepanekut 7). See võimaldab kaasseadusandjatel reageerida võimalikult kiiresti, 
kui üks neist leiab, et rakendusmeetme eelnõu ületab komisjonile põhiõigusaktis antud 
volituste piirid. Komisjon peaks sel juhul olema kohustatud seadusandjale teatama, mida ta 
kavatseb pärast parlamendi või nõukogu teadet selles suhtes teha ja seda põhjendama (vt 
muudatusettepanekud 2 ja 8).

Kolmandaks soovib raportöör täpsustada, mis mõttes on uurimis- või nõuandemenetluse 
valiku kriteeriumid seadusandjale „siduvad” (vt muudatusettepanek 1). 

Raportöör soovib rõhutada lepingu selget sõnastust ja otsustusvabadust, mis on jäetud 
                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0127, A7-0110/2010
2 Mõnel erijuhul (ELi lepingu artiklid 24 ja 26) võidakse need volitused anda nõukogule.
3 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 lõiked 1, 2 ja 3.
4 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 lõige 3.
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seadusandjale selle üle otsustamisel, kas lepingu tingimusi on täidetud. Lisaks tuleks 
kõnealuse määruses tunnistada, et teatavad rakendusaktid võivad olla ka mittesiduvad (vt 
muudatusettepanek 5). 

Lõpuks käsitleb raporti projekt küsimust, kuidas mõjutab komisjoni komitee arvamuse 
puudumine (vt muudatusettepanek 6).


