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LÜHISELGITUS

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 291 sätestatakse rakendusaktide vastuvõtmise 
raamistik. Eelkõige artikli 291 lõikes 3 nõutakse, et Euroopa Parlament ja nõukogu sätestavad 
seadusandliku tavamenetlusekohaselt eelnevalt määruste abil eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis 
käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes.

Kehtiva komiteemenetluse otsuse artiklitega 3, 4 ja 5 määratletud nõuandekomitee, 
korralduskomitee ja regulatiivkomitee menetluste automaatne vastavusseviimine uute 
menetlustega ei ole vastuvõetav. Olemasolev õigustik tuleb põhjalikult läbi vaadata, et teha 
kindlaks, milliste meetmete suhtes tuleks kohaldada Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 määratletud delegeeritud õigusakte käsitlevaid sätteid. Komisjon peaks selles 
osas tegema asjakohased seadusandlikud ettepanekud. Kuni sellist põhjalikku läbivaatamist ei 
ole toimunud, tuleks seaduseandjate õigusi kaitsta asjakohaste üleminekueeskirjadega.

Tuleks kasutada võimalust parandada puudujääke olemasolevates tavades. Eelkõige tuleks 
parandada parlamendi juurdepääsu rakendusmenetlusi käsitlevale teabele. Seepärast tuleks 
kavandatava määruse artiklit 8 tugevdada.

Praegu ei puuduta rakendusmenetlus ainult rakendusaktide koostamist. Tegelikult esineb 
juhtumeid, kus seaduseandjal oleks vaja teada rakendusakti puudumise asjaolusid (näiteks 
määruse (EÜ) nr 2099/2002 artiklis 5 sätestatud vastavuskontrollimenetluse puhul, mille 
käigus hinnatakse vajadust võtta IMO eeskirjad üle ELi õigusesse).

Mõnel komiteemenetluse otsuse alla käival juhul sai parlament juurdepääsu teabele tänu 
institutsioonidevahelisele koostööle, kus oli oma osa ühekuisel kontrolliõiguse perioodil 
(näiteks konfidentsiaalse menetluse puhul, nagu menetlus lennuettevõtjate nn musta nimekirja 
koostamiseks, kus rakendatakse konsensuslikku kiirmenetlust). Selle perioodi kaotamine 
võiks olla vastuvõetav ainult siis, kui parlamendile tagatakse õigeaegne ja täielik juurdepääs 
teabele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse 
järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Euroopa Parlamenti ja nõukogu 
tuleks komiteemenetlustest korrapäraselt 

(12) Euroopa Parlamenti ja nõukogu tuleks 
komiteemenetlustest täies ulatuses
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teavitada. teavitada samal ajal, kui komiteeliikmeid.

Selgitus

Parlamenti tuleks paremini teavitada.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14 a) Kuni ELi õigustik on selles 
küsimuses Lissaboni lepinguga 
kohandatud, peaksid üleminekueeskirjad 
võimaldama Euroopa Parlamendil ja 
nõukogul teostada igal üksikjuhul 
piisavat kontrolli volituste üle, mis anti 
komisjonile EÜ asutamislepingu artikli 
202 alusel ning mille kohta nüüd 
kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklis 290 sätestatud volituste 
delegeerimist.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjoni abistab komitee, kuhu 
kuuluvad liikmesriikide esindajad ja 
eesistujana komisjoni esindaja.

2. Komisjoni abistab komitee, kuhu 
kuuluvad liikmesriikide esindajad ja 
eesistujana komisjoni esindaja. Euroopa 
Parlamendi esindajatel on õigus osaleda 
vaatlejatena.

Selgitus

Parlamenti tuleks paremini teavitada.

Muudatusettepanek 4
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Euroopa Parlamendil ja nõukogul on
samaaegselt komiteega juurdepääs nii 
lõikes 1 nimetatud teabele kui ka 
igasugusele muule teabele, mille suhtes 
kohaldatakse komiteemenetlust.
Hilisemad muudatused Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitatud 
dokumentides eristatakse selgelt, kuid 
sellised muudatused ei tohi mingil juhul 
vähendada institutsioonidevahelist 
läbipaistvust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Küsimused, mille suhtes kohaldatakse 

komiteemenetlust

Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
analüüsida kõiki küsimusi, mille suhtes 
kohaldatakse komiteemenetlust ning 
nende üle arutleda ja neid 
kommenteerida.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kehtetuks tunnistatava otsuse artiklile 5a 
viitavate olemasolevate põhiõigusaktide 
tõttu säilitatakse kõnealuse artikli toime.

2. Kehtetuks tunnistatava otsuse 
artiklile 5a, välja arvatud selle lõiked 3 ja 
4, viitavate olemasolevate õigusaktide tõttu 
säilitatakse kõnealuse artikli toime. Samuti 
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kohaldatakse käesoleva määruse 
artikli 10 lõiget 2a.

Selgitus

Tuleks kohaldada vastuväidete esitamise miinimumtähtaegu vastavalt parlamendi 5. mai 
2010. aasta resolutsioonile õigusaktide delegeerimise volituste kohta.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olemasolevate põhiõigusaktide muutmine Üleminekueeskirjad

Selgitus

Tuleks rõhutada, et need on üleminekueeskirjad ning neid kohaldatakse ainult nii kaua, kuni 
kogu õigustik on delegeeritud- ja rakendusaktide osas Lissaboni lepinguga kohaldatud.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Üldkohaldatavate meetmete puhul 
kohaldatakse järgmist menetlust:
a) enne meetme vastuvõtmist esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule kavandatava meetme 
lõppversiooni;
b) Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
meetme suhtes vastuväiteid esitada kahe 
kuu jooksul alates selle esitamisest. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda perioodi pikendada 
kahe kuu võrra;
c) kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei 
ole nimetatud tähtaja möödumisel meetme 
suhtes vastuväiteid esitanud, võtab 
komisjon selle vastu. Meetme võib vastu 
võtta ja see võib jõustuda enne nimetatud 
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ajavahemiku lõppu, kui nii Euroopa 
Parlament kui ka nõukogu on teavitanud 
komisjoni oma kavatsusest vastuväiteid 
mitte esitada;
d) Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab meetme kohta vastuväite, ei võeta 
seda vastu. Vastuväiteid esitanud 
institutsioon põhjendab meetme suhtes 
esitatud vastuväiteid.

Selgitus

Selle mehhanismiga tagatakse seaduseandja õigused ning see on mõeldud kasutamiseks juhul, 
kui üldiselt kohaldatavate aktide vastuvõtmiseks ette nähtud regulatiivkomitee menetlus või 
korralduskomitee menetluse tuleks asendada delegeeritud õigusaktide menetlusega. 
Vastuväidete esitamise tähtajaks on vastuväidete esitamise miinimumtähtaeg vastavalt 
parlamendi 5. mai 2010. aasta resolutsioonile õigusaktide delegeerimise volituste kohta. 
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MENETLUS

Pealkiri Liikmesriikide läbi viidav kontroll, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes
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