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MUUDATUSETTEPANEKUD
Regionaalarengukomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised
muudatusettepanekud:
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) On vaja tagada, et sellise kontrolli
menetlused oleksid konkreetsed, tõhusad ja
proportsionaalsed rakendusaktide
iseloomuga ning et nende puhul võetaks
arvesse aluslepingu institutsionaalseid
nõudeid ja otsuse 1999/468/EÜ
rakendamisel saadud kogemust ning
järgitud ühist tava.

(4) On vaja tagada, et sellise kontrolli
menetlused oleksid konkreetsed,
läbipaistvad, tõhusad ja proportsionaalsed
rakendusaktide iseloomuga ning et nende
puhul võetaks nõuetekohaselt arvesse
Euroopa Liidu toimimise lepingu uut
institutsioonilist raamistikku ja nõudeid
ning otsuse 1999/468/EÜ rakendamisel
saadud kogemust ning järgitud ühist tava.
Or. en

Selgitus
Selgitus Lissaboni lepingus sätestatud uue institutsioonilise raamistiku kohta.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
(4 a) Uues institutsioonilises raamistikus
tugevdatakse veelgi Euroopa Parlamendi
kui kaasseadusandja staatust ning
antakse talle seadusandlikus tavamenetlus
nõukoguga võrdne roll. Seetõttu on
asjakohane anda Euroopa Parlamendile
ja nõukogule võimalus, et nende
seisukohtadega arvestatakse võrdselt
olukorras, kus üks neist leiab, et
komiteele esitatud kavandatav meede
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ületab komisjonile põhiõigusaktis antud
rakendamisvolitused.
Or. en
Selgitus
Viidatakse parlamendi kui kaasseadusandja suurenenud osakaalule uues institutsioonilises
raamistikus.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) On asjakohane, et nendes
põhiõigusaktides, milles nõutakse, et
liikmesriigid kontrollivad
komisjonipoolset rakendusaktide
vastuvõtmist, nähakse selliseks kontrolliks
ette liikmesriikide esindajatest koosnevad
komiteed, kus eesistujana tegutseb
komisjon.

(5) On asjakohane, et nendes
põhiõigusaktides, milles nõutakse
komisjonipoolset rakendusaktide
vastuvõtmist, nähakse Euroopa Liidu
toimimise lepingu artikli 291 kohaseks
liikmesriikide poolseks kontrolliks ette
liikmesriikide esindajatest koosnevad
komiteed, kus eesistujana tegutseb
komisjon.
Or. en
Selgitus

Liikmesriikide poolse kontrolli nõue tuleneb üldiselt Euroopa Liidu toimimise lepingust ja
mitte põhiõigusaktidest.
Muudatusettepanek 4
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
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(8) On vaja kehtestada rakendusaktide
vastuvõtmiseks kasutatava menetluse
valiku kriteeriumid, et saavutada suuremat
järjepidevust ja prognoositavust
vastuvõetavate rakendusaktide iseloomu
osas. Kuid sellised kriteeriumid ei peaks
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rakendusaktide iseloomuga, peaksid
kõnealused kriteeriumid olema siduvad.

olema siduvad ning kasutatav menetlus
peaks olema igas põhiõigusaktis eraldi
kindlaks määratud.
Or. en
Selgitus

Menetluse valik tuleks jätta igal üksikjuhul seadusandja otsustada, et seadusandjal oleks
võimalik iga üksiku õigusakti puhul hinnata valitud menetluse iseloomu võimalikke tagajärgi.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Kontrollimenetlust tuleks kohaldada
üksnes põhiõigusaktide rakendamiseks
mõeldud üldmeetmete ja potentsiaalselt
olulise mõjuga erimeetmete vastuvõtmise
suhtes. Kontrollimenetluse raames
liikmesriikide poolt teostatav kontroll
peaks olema selline, et kui meetmed ei ole
komitee arvamusega kooskõlas, ei saa neid
vastu võtta, välja arvatud üksnes äärmiselt
erakorralistel tingimustel, mil komisjon
saaks meetmed vastu võtta ja neid
rakendada piiratud ajavahemiku jooksul
negatiivsest arvamusest hoolimata. Kui
komitee arvamust ei esita, peaks
komisjonil olema võimalik kavandatavaid
meetmeid muuta, võttes arvesse komitees
väljendatud seisukohti.

(9) Kontrollimenetlust tuleks vajaduse
korral järgida põhiõigusaktide
rakendamiseks mõeldud üldmeetmete ja
olulise mõjuga erimeetmete, ka eelarvega
seotud meetmete osas. Kontrollimenetluse
raames liikmesriikide poolt teostatav
kontroll peaks olema selline, et kui
meetmed ei ole komitee arvamusega
kooskõlas, ei saa neid vastu võtta, välja
arvatud üksnes äärmiselt erakorralistel
tingimustel, mil komisjon saaks meetmed
vastu võtta ja neid rakendada piiratud
ajavahemiku jooksul negatiivsest
arvamusest hoolimata. Kui komitee
arvamust ei esita, peaks komisjonil olema
võimalik kavandatavaid meetmeid muuta,
võttes arvesse komitees väljendatud
seisukohti.
Or. en
Selgitus

Selgitatakse menetluste mittesiduvat iseloomu ning jäetakse samas tähtsamate meetmete osas
alles kontrollimenetlus (mis annab liikmesriikidele rohkem volitusi).

PA\817582ET.doc

5/11

PE441.308v02-00

ET

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Euroopa Parlamenti ja nõukogu tuleks
komiteemenetlustest korrapäraselt
teavitada.

(12) Euroopa Parlamenti ja nõukogu tuleks
teavitada kõigist komiteemenetlustest ja
seotud dokumentidest samal ajal ja
samadel tingimustel kui komiteesid.
Or. en
Selgitus

Tuleks säilitada parlamendi õigus saada õigeaegselt ja nõuetele vastavas vormis teavet.
Muudatusettepanek 7
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
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.

(14) Otsus 1999/468/EMÜ tuleks
tunnistada kehtetuks. Selleks et tagada
üleminek otsuses 1999/468/EÜ sätestatud
korralt käesolevas määruses sätestatud
korrale, tuleks kohaldada üleminekukava,
milles olemasolevate õigusaktide kõiki
viiteid kõnealuses otsuses sätestatud
menetlustele, välja arvatud selle artiklis 5a
sätestatud kontrolliga
regulatiivmenetlusele, tuleks käsitada
viidetena käesolevas määruses sätestatud
vastavatele menetlustele.
Otsuse 1999/468/EÜ artiklile 5a viitavate
olemasolevate põhiõigusaktide tõttu tuleks
kõnealuse artikli toime säilitada.
Nimetatud üleminekukava ei tohiks
piirata seadusandja õigust valida
tulevikus mis tahes õigusakti jaoks
menetlust oma äranägemise järgi.
Or. en
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Selgitus
Kõik vastavusse viimisega seotud asjaolud on ainult üleminekulist laadi, ega piira
seadusandja õigust otsustada, mis liiki õigusakte ja menetlusi ta soovib tulevikus sätestada.
Muudatusettepanek 8
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
menetluste ja kontrollimehhanismide
suhtes, mida kohaldatakse juhul, kui
õiguslikult siduva Euroopa Liidu
õigusaktiga (edaspidi „põhiõigusakt”)
antakse rakendamisvolitused komisjonile,
kui sellise akti rakendamiseks on vaja
ühetaolisi tingimusi.
Or. en
Selgitus

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 teksti kohandamine.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kontrollimenetlust võidakse kohaldada
üksnes järgnevate õigusaktide
vastuvõtmise suhtes:

(a)

2. Ilma et see mõjutaks lõike 1
rakendamist, kohaldatakse vajaduse
korral kontrollimenetlust üldiste
rakendusmeetmete ning olulise mõjuga
erimeetmete, samuti eelarvega seotud
meetmete vastuvõtmise suhtes.

üldised rakendusmeetmed;

(b)
muud rakendusmeetmed, mis
seonduvad:
i)

ühise põllumajandus- ja
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kalanduspoliitikaga;
ii)
keskkonna, julgeoleku ja
turvalisuse või inimeste, loomade või
taimede tervise või julgeoleku
kaitsmisega;
iii)

ühise kaubanduspoliitikaga.
Or. en

Muudatusettepanek 10
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. Ilma, et see mõjutaks lõike 2
rakendamist, kohaldatakse vajaduse korral
alati nõuandemenetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 6 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
6 a. Komitee eesistuja ei osale komitees
toimuvatel hääletustel.
Or. en
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Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.
Euroopa Parlamendil ja nõukogul
on lõikes 1 nimetatud teabele juurdepääs.

2.
Euroopa Parlamenti ja nõukogu
teavitatakse kõigist komiteemenetlustest ja
lõikes 1 nimetatud teabest samal ajal ja
samadel tingimustel, kui komiteesid.
Or. en

Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
Artikkel 8 a
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
järelevalveõigus
Kui Euroopa Parlament või nõukogu on
seisukohal, et kavandatav meede, mis on
esitatud komiteele Euroopa Liidu
toimimise lepingu artikli 294 alusel vastu
võetud põhiõigusakti kohaselt, ületab
põhiõigusaktis sätestatud
rakendamisvolitused, teavitatakse
komisjoni sellest ning komisjon vaatab
kavandatava meetme uuesti läbi. Võttes
arvesse vastuväidet ning käimasoleva
menetluse tähtaegade piires võib komisjon
esitada komiteele uued kavandatavad
meetmed, jätkata menetlust või esitada
Euroopa Parlamendile ja nõukogule
ettepaneku Euroopa Liidu toimimise
lepingu alusel.
Komisjon teavitab Euroopa Parlamenti,
nõukogu ja komiteed sammudest, mida ta
vastuväite suhtes kavatseb astuda, ning
nende võtmise põhjustest.
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Or. en
Selgitus
Õigus esitada vastuväiteid mistahes meetme kohta, mida õigusakti alusel võetakse, peaks
jääma seadusandjale.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 10

Artikkel 10

Olemasolevate põhiõigusaktide muutmine

Üleminekusätted
Or. en

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige1 – punkt d
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

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

d) viidet otsuse 1999/468/EÜ artiklitele 7
ja 8 käsitatakse vastavalt viitena käesoleva
määruse artiklile 8 või 8 a.
Or. en

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
1 a. Lõike 1 punktides a kuni c sätestatud
üleminekukava ei piira seadusandja
õigust kohaldada tulevikus mis tahes
põhiõigusakti puhul menetlust oma
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