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Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/42/EÜ (kaupade ja reisijate merevedu 
käsitlevate statistiliste aruannete kohta) muutmine 
 
Ettepanek võtta vastu määrus (KOM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Põhjendus 7 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (7 a) Komisjonil peaks olema õigus võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 
õigusakte direktiivi 2009/42/EÜ teatavate 
üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta. 
On eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohased 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. 

Selgitus 

Esitatakse rida muudatusettepanekuid, et kohandada kontrolliga regulatiivmenetlust käsitlevaid 

sätteid Lissaboni lepinguga kasutusele võetud delegeeritud õigusakte käsitlevate uute 

reeglitega. 
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Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt -1 (uus) 

Direktiiv 2009/42/EÜ 
Artikkel 3 – lõige 4 –lõik 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1) Artikli 3 lõike 4 teine lõik asendatakse 
järgmisega: 

 „Komisjon võib kõnealused meetmed 
vastu võtta delegeeritud õigusaktidena 
vastavalt artiklile 10a ning kohaldades 
artiklites 10b ja 10c sätestatud tingimusi.” 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt -1 a (uus) 

Direktiiv 2009/42/EÜ 
Artikkel 4 – lõige 1 –lõik 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 a) Artikli 4 lõike 1 teine lõik 
asendatakse järgmisega: 

 „Komisjon võib kõnealused meetmed 
vastu võtta delegeeritud õigusaktidena 
vastavalt artiklile 10a ning kohldades 
artiklites 10b ja 10c sätestatud tingimusi.” 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt -1 b (uus) 

Direktiiv 2009/42/EÜ 
Artikkel 5 –lõik 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 b) Artikli 5 kolmas lõik asendatakse 
järgmisega: 

 „Komisjon võib kõnealused meetmed 
vastu võtta delegeeritud õigusaktidena 
vastavalt artiklile 10a ning kohldades 
artiklites 10b ja 10c sätestatud tingimusi.” 
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt -1 c (uus) 

Direktiiv 2009/42/EÜ 
Artikkel 10 – lõige 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 c) Artikli 10 lõige 3 jäetakse välja. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt -1 d (uus) 

Direktiiv 2009/42/EÜ 
Artikkel 10a (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 d) Lisatakse järgmine artikkel: 
 „Artikkel 10a 

 Delegeeritud volituste rakendamine 

 1. Õigus võtta vastu artikli 3 lõikes 4, 
artikli 4 lõikes 1 ja artikli 5 kolmandas 
lõigus osutatud delegeeritud õigusakte 
antakse komisjonile viieks aastaks 
alates…*. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt kuus 
kuud enne viie aasta möödumist. 
Volituste delegeerimist uuendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu selle kooskõlas 
artikliga 10b tagasi võtab.  

 2. Kohe 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 10b ja 10c sätestatud tingimusi. 

 _____________________ 
* Väljaannete talitus: palun sisestada käesoleva 
määruse jõustumise kuupäev." 
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Selgitus 

 

Suulise muudatusettepaneku eesmärk on viia tekst kooskõlla nõukogu ja Euroopa Parlamendi 

vahel toimuvate aruteludega teiste sarnaste teemade üle. See peaks hõlbustama kokkuleppe 

saavutamist esimese lugemise varajases staadiumis. 
 
 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt -1 e (uus) 

Direktiiv 2009/42/EÜ 
Artikkel 10b (uus) 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 e) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 10b 

 Delegeerimise tagasivõtmine 

 1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 4, artikli 4 lõikes 1 ja 
artikli 5 kolmandas lõigus nimetatud 
volituste delegeerimise tagasi võtta.  

 2. Institutsioon, kes on algatanud 
sisemenetluse, et otsustada, kas volituste 
delegeerimine tuleks tagasi võtta, teatab 
sellest teisele institutsioonile ja 
komisjonile mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist, nimetades 
delegeeritud volitused, mida ta soovib 
tagasi võtta, ja esitades tagasivõtmise 
võimalikud põhjused.  

 3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa 
Liidu Teatajas.” 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt 

Artikkel 1 – punkt -1 f (uus) 

Direktiiv 2009/42/EÜ 
Artikkel 10c (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -1 f) Lisatakse järgmine artikkel: 

 „Artikkel 10c 

 Delegeeritud õigusaktide suhtes 
vastuväidete esitamine 

 1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. 

 Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel võib seda tähtaega pikendada 
kahe kuu võrra. 

 2. Kui pärast lõikes 1 osutatud  tähtaja 
möödumist ei ole Euroopa Parlament ega 
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 nii Euroopa Parlament kui ka 
nõukogu on komisjonile teatanud, et nad 
ei kavatse vastuväiteid esitada. 

 3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid lõikes 1 osutatud tähtaja 
jooksul, õigusakt ei jõustu. Kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
296 peab institutsioon, kes delegeeritud 
õigusakti suhtes vastuväiteid esitab, neid 
ka põhjendama.” 
 

 
 
 
 


