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Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus  

 *** nõusolekumenetlus 

 ***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine) 

 ***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine) 

 ***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine) 

 

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.) 

 

 

 

 

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud 

 

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud 
 

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 

Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 

on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas. 

 

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 

läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 

puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 

märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 

neljandale reale viide muudetavale sättele.  

 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 

muudatusettepanekud 

 

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 

tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 

tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 

kriipsutatud.  

Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 

lõpliku teksti vormistamiseks. 
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 ET 

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 

kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis 

näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist 

(COM(2013)0452 – C7-0197/2013 – 2013/0220(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2013)0452), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 81 lõiget 2, 

mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0197/2013), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 16. oktoobri 2013. aasta arvamust1, 

– võttes arvesse Regioonide Komitee presidendi 11. oktoobri 2013. aasta kirja Euroopa 

Parlamendi presidendile, 

– võttes arvesse ühist seisukohta delegeeritud õigusaktide kohta, mille esimeeste konverents 

3. märtsil 2011 heaks kiitis, 

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamkokkulepet2, eriti 

selle punkti 15 ja 1. lisa, 

– võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni õigusaktide delegeerimise volituste 

kohta3, 

– võttes arvesse raportit seadusandlike volituste delegeerimise järelmeetmete ja 

liikmesriikide kontrolli kohta komisjoni rakendamisvolituste täitmise üle4, mille 

õiguskomisjon võttis vastu 26. novembril 2013; 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55, 

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7-0480/2013), 

A. arvestades, et komisjon võttis ülesandeks hinnata 2012. aasta lõpuks, kui palju õigusakte, 

mis sisaldavad viiteid kontrolliga regulatiivmenetlusele, on endiselt kehtivad, et 

valmistada ette asjakohased seadusandlikud algatused ja seega viia lõpule kohandamine 

uue õigusraamistikuga; arvestades, et väljakuulutatud eesmärk on eemaldada Euroopa 

Parlamendi seitsmenda koosseisu volituste lõppemise ajaks kõigist õigusaktidest sätted, 

                                                 
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata. 
2 ELT L 304, 20.11.2010, lk 47. 
3 ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 6. 
4 A7-0435/2013. 
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mis viitavad kontrolliga regulatiivmenetlusele. arvestades, et komisjon on esitanud oma 

kohustuse täitmiseks ettepanekud, tehes seda oodatust palju hiljem; 

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku; 

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 

seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 



RR\1014199ET.doc 7/8 PE526.130v01-00 

 ET 

SELETUSKIRI 

Komiteemenetluse määruse1 vastuvõtmise ajal väljastas Euroopa Komisjon järgmise 

teadaande: 

„Seoses praegu kehtivate seadusandlike aktidega, mis sisaldavad viiteid kontrolliga 

regulatiivmenetlusele, kavatseb komisjon kontrollida sätteid, mis on kõnealuse menetlusega 

seotud nendes õigusaktides, mida ta kavatseb muuta, et kohandada neid õigeaegselt vastavalt 

aluslepingutes sätestatud kriteeriumitele. Lisaks sellele on Euroopa Parlamendil ja nõukogul 

õigus teatada põhiõigusaktidest, mida nad peavad kohandamise seisukohast olulisteks. 

Komisjon esitab hinnangu selle protsessi tulemuste kohta 2012. aasta lõpuks, et selgitada 

välja, mitu kontrolliga regulatiivmenetlusele osutavat seadusandlikku akti veel kehtib. 

Seejärel valmistab komisjon ette asjakohased õigusloomega seotud algatused, et 

kohandamine lõpule viia. Komisjoni üldine eesmärk on eemaldada Euroopa Parlamendi 7. 

koosseisu volituste lõppemise ajaks kõigist õigusaktidest sätted, mis osutavad kontrolliga 

regulatiivmenetlusele.” 2 

 

Eelnimetatud avalduse kohaselt ja vastavalt teatele kehtivate õigusaktide sõelumise kohta 

esitas komisjon kolm ettepanekut võtta vastu määrused, millega kohandatakse Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas 

ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist3. Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 

lõikes 1 esitatud delegeeritud õigusaktide määratlus on tegelikult väga sarnane nende 

õigusaktide määratlusele, mille suhtes kohaldatakse kontrolliga regulatiivmenetlust, mis 

kehtestati otsuse 1999/468/EÜ4 artikliga 5a, nüüd tunnistatud kehtetuks komiteemenetluse 

määruse artikliga 12. Mõlemat liiki aktid on üldkohaldatavad ja täiendavad või muudavad 

seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi. 

Varasem kohandamine toimus 2007–2008 pärast kontrolliga regulatiivmenetluse 

kehtestamist. Sel juhul määras esimeeste konverents õiguskomisjoni vastutavaks komisjoniks 

ning erikomisjonid nõuandvateks komisjonideks. Komisjonide esimeeste konverents, kes 

otsuse heaks kiitis, kinnitas oma lähenemist uute ühtlustamisettepanekute suhtes ja leppis 19. 

novembril 2013 kokku õiguskomisjoni ja muude kaasatud komisjonide koostöö korra. 

Käesolev raport on seotud ettepanekuga, mis hõlmab viite sellist õigusakti, mis näevad ette 

kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist5. Kuna tegemist on väga spetsiifilise valdkonnaga, 

mis kuulub täielikult õiguskomisjoni vastutusalasse, ei ole nõuandvaid komisjone kaasatud. 

Raport ei sisalda muudatusettepanekuid.  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse 

eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 

komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 
2 Kõnealune avaldus avaldati koos määrusega (EL) nr 182/2011 Euroopa Liidu Teatajas, (ELT L 55, 28.2.2011, 

lk. 19). 
3 Vt dokumente (COM(2013) 451), (COM(2013)452) ja (COM(2013)751).  
4 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.  
5 Kõnealused õigusaktid tuleb vastavusse viia eraldi ettepanekuga, sest need on võetud vastu Euroopa Liidu 

toimimise lepingu V jaotise III osa alusel ja ei ole seega siduvad kõikide liikmesriikide suhtes ning on niisiis 

vastuolus teiste põhiõigusaktide õiguslike alustega. 
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