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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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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 ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist 

(COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2013)0451), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 33, artikli 43 

lõiget 2, artikli 53 lõiget 1, artiklit 62, artikli 64 lõiget 2, artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, 

artiklit 114, artikli 153 lõike 2 punkti b, artikli 168 lõike 4 punkti b, artiklit 172, artikli 

192 lõiget 1, artiklit 207 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku 

Euroopa Parlamendile (C7-0198/2013), 

– 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 kiitis 3. märtsil 2011 

heaks esimeeste konverents, 

– võttes arvesse viimast Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni 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 üle, mille 

õiguskomisjon võttis vastu 26. novembril 20134, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55, 

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, 

majandus- ja rahanduskomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, 

                                                 
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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rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja 

energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning transpordi- ja 

turismikomisjoni arvamusi (A7-0010/2014), 

A. arvestades, et komisjon kohustus 2012. aasta lõpuks hindama, mitu kontrolliga 

regulatiivmenetlusele viitavat seadusandlikku akti on veel jõus, et valmistada ette 

asjakohased seadusandlikud algatused ja viia lõpule kohandamine uue õigusraamistikuga; 

arvestades, et väljakuulutatud eesmärk on eemaldada Euroopa Parlamendi 7. koosseisu 

volituste lõppemise ajaks kõigist õigusaktidest sätted, mis viitavad kontrolliga 

regulatiivmenetlusele; arvestades, et komisjon on teinud seda kohustust täitvad 

ettepanekud oodatust hiljem; 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha; 

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. 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte. 

2. Komisjonile antakse volitused võtta 

vastu delegeeritud õigusakte viieks aastaks 

alates käesoleva määruse jõustumise 

kuupäevast. Komisjon koostab 

delegeeritud volituste kasutamise kohta 

aruande hiljemalt üheksa kuud enne 

viieaastase tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist uuendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 

hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 5 – lõik 1 a (uus) 

 



 

PE526.134v01-00 6/35 RR\1014699ET.doc 

ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Erandina esimesest lõigust on 

vastuväidete esitamise tähtaeg kolm kuud, 

mida pikendatakse kolme kuu võrra 

Euroopa Parlamendi või nõukogu 

algatusel seoses lisa G jaotise punktides 

816a, 826b, 856c, 866d, 90–936e ja H jaotise 

punktis 956f loetletud määruste kohaselt 

vastu võetud delegeeritud aktidega. 

 ___________________ 

 6a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 

451/2008, millega kehtestatakse uus 

tegevusaladel põhinev toodete statistiline 

klassifikaator (CPA) ja tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 

3696/93. 

 6b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 2008, 

ettevõtluse struktuurstatistika kohta 

(uuestisõnastamine). 

 6c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 

detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 

1893/2006, millega kehtestatakse 

majanduse tegevusalade statistiline 

klassifikaator NACE Revision 2 ning 

muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 

3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis 

käsitlevad konkreetseid 

statistikavaldkondi. 

 6d Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. 

juuli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 

1161/2005 muude kontode kui 

rahastamiskontode kvartaliandmete 

koostamise kohta institutsiooniliste 

sektorite kaupa. 

 6e Nõukogu 19. mai 1998. aasta määrus 

(EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta; 

nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta määrus 

(EÜ) nr 2494/95 tarbijahindade 

harmoneeritud indeksite kohta; nõukogu 

15. märtsi 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 

696/93 statistiliste üksuste kohta 
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ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja 

analüüsimiseks; nõukogu 19. detsembri 

1991. aasta määrus (EMÜ) Nr 3924/91 

ühenduse tööstustoodangu statistilise 

vaatluse sisseseadmise kohta. 

 6f Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. 

juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 

1606/2002 rahvusvaheliste 

raamatupidamisstandardite kohaldamise 

kohta. 

Selgitus 

ECON-komisjoni valdkonna delegeeritud õigusaktide äärmiselt tehnilise iseloomu ja 

keerukuse tõttu on institutsioonid mitteametlikult kokku leppinud, et tavapärane 

kontrolliperiood on kolm kuud, mida võib pikendada veel kolme kuu võrra. Seda korda tuleb 

kajastada ka käesolevas ettepanekus. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – pealkiri – joonealune märkus 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1 Teavitamise eesmärgil on artikli 2 lõike 6 

alusel lühendatud tähtaegadele osutavad 

õigusaktid tähistatud käesolevas lisas * 

märgiga, artikli 3 alusel kiirmenetlusele 

osutavad õigusaktid on tähistatud 

käesolevas lisas ** märgiga ja artikli 2 

lõike 6 alusel lühendatud tähtaegadele 

osutavad õigusaktid on tähistatud 

käesolevas lisas *** märgiga. 

1 Teavitamise eesmärgil on artikli 2 lõike 6 

alusel lühendatud tähtaegadele osutavad 

õigusaktid tähistatud käesolevas lisas * 

märgiga, artikli 3 alusel kiirmenetlusele 

osutavad õigusaktid on tähistatud 

käesolevas lisas ** märgiga, artikli 3 

alusel kiirmenetlusele osutavad õigusaktid 
ja artikli 2 lõike 6 alusel lühendatud 

tähtaegadele osutavad õigusaktid on 

tähistatud käesolevas lisas *** märgiga 

ning artikli 2 lõike 5 teises lõigus osutatud 

õigusaktid on tähistatud käesolevas lisas 

**** märgiga. 

Selgitus 

Vt muudatusettepanek 2. 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – jaotis F – punkt 55 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

55. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1013/2006, 14. juuni 

2006, jäätmesaadetiste kohta 

välja jäetud 

Selgitus 

Komisjon tegi eraldi ettepaneku võtta vastu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 

1013/2006 jäätmesaadetiste kohta, kus nähakse muu hulgas ette delegeeritud õigusaktide 

kasutamine. Järjepidevuse eesmärgil tuleks määruse (EÜ) nr 1013/2006 asjakohased sätted 

ühtlustada tervikuna kavandatava muutva määrusega. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – jaotis G – punkt 81 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

81. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 451/2008, 23. aprill 2008, 

millega kehtestatakse uus tegevusaladel 

põhinev toodete statistiline klassifikaator 

(CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EMÜ) nr 3696/93 

81. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 451/2008, 23. aprill 2008, 

millega kehtestatakse uus tegevusaladel 

põhinev toodete statistiline klassifikaator 

(CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrus (EMÜ) nr 3696/93**** 

Selgitus 

Vt muudatusettepanek 2. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – jaotis G – punkt 82 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

82. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 82. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 2008, 

ettevõtluse struktuurstatistika kohta 

(uuestisõnastamine) 

määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 2008, 

ettevõtluse struktuurstatistika kohta 

(uuestisõnastamine)**** 

Selgitus 

Vt muudatusettepanek 2. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – jaotis G – punkt 85 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

85. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. detsember 

2006, millega kehtestatakse majanduse 

tegevusalade statistiline klassifikaator 

NACE Revision 2 ning muudetakse 

nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja 

teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad 

konkreetseid statistikavaldkondi 

85. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. detsember 

2006, millega kehtestatakse majanduse 

tegevusalade statistiline klassifikaator 

NACE Revision 2 ning muudetakse 

nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja 

teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad 

konkreetseid statistikavaldkondi**** 

Selgitus 

Vt muudatusettepanek 2. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – jaotis G – punkt 86 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

86. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1161/2005, 6. juuli 2005, 

muude kontode kui rahastamiskontode 

kvartaliandmete koostamise kohta 

institutsiooniliste sektorite kaupa 

86. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1161/2005, 6. juuli 2005, 

muude kontode kui rahastamiskontode 

kvartaliandmete koostamise kohta 

institutsiooniliste sektorite kaupa**** 

Selgitus 

Vt muudatusettepanek 2. 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – jaotis G – punkt 90 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

90. Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. 

mai 1998, kiirstatistika kohta 

90. Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. 

mai 1998, kiirstatistika kohta**** 

Selgitus 

Vt muudatusettepanek 2. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – jaotis G – punkt 91 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

91. Nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95, 23. 

oktoober 1995, tarbijahindade 

harmoneeritud indeksite kohta 

91. Nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95, 23. 

oktoober 1995, tarbijahindade 

harmoneeritud indeksite kohta**** 

Selgitus 

Vt muudatusettepanek 2. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – jaotis G – punkt 92 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

92. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 696/93, 15. 

märts 1993, statistiliste üksuste kohta 

ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja 

analüüsimiseks 

92. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 696/93, 15. 

märts 1993, statistiliste üksuste kohta 

ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja 

analüüsimiseks**** 
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Selgitus 

Vt muudatusettepanek 2. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – jaotis G – punkt 93 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

93. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3924/91, 

19. detsember 1991, ühenduse 

tööstustoodangu statistilise vaatluse 

sisseseadmise kohta 

93. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3924/91, 

19. detsember 1991, ühenduse 

tööstustoodangu statistilise vaatluse 

sisseseadmise kohta**** 

Selgitus 

Vt muudatusettepanek 2. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – jaotis H – punkt 95 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

95. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1606/2002, 19. juuli 2002, 

rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 

kohaldamise kohta 

95. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1606/2002, 19. juuli 2002, 

rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite 

kohaldamise kohta**** 

Selgitus 

Vt muudatusettepanek 2. 
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SELETUSKIRI 

Komiteemenetluse määruse1 vastuvõtmisel tegi komisjon järgmise avalduse: 

„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 

Vastavalt tehtud avaldusele ning väljakuulutatud kehtivate seadusandlike aktide sõelumise 

järelmeetmena esitas komisjon kolm ettepanekut määruse kohta, millega kohandatakse 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad ette 

kontrolliga regulatiivmenetluse3 kasutamise. ELi toimimise lepingu artikli 290 lõikes 1 

esitatud delegeeritud õigusaktide määratlus on tõepoolest väga sarnane selliste õigusaktide 

määratlusele, mille suhtes kohaldatakse kontrolliga regulatiivmenetlust, nagu on kindlaks 

määratud otsuse 1999/468/EÜ4 artiklis 5a, mis on nüüd tunnistatud kehtetuks 

komiteemenetluse määruse artikliga 12. Mõlemat liiki aktid on üldkohaldatavad ja täiendavad 

või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi. 

Varasem ühtlustamine toimus aastatel 2007–2008 pärast kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutuselevõttu. Sel puhul määras esimeeste konverents õiguskomisjoni vastutavaks 

komisjoniks ning spetsialiseeritud komisjonid arvamust esitavateks komisjonideks. 

Komisjonide esimeeste konverents, kes seda otsust toetas, kinnitas oma lähenemisviisi uute 

ühtlustamisettepanekute suhtes ning leppis 19. novembril 2013 kokku õiguskomisjoni ja teiste 

kaasatud komisjonide vahelise koostöö korra. 

Käesolev raporti projekt on seotud ettepanekuga, mis hõlmab 160 seadusandlikku akti 

mitmesugustes poliitikavaldkondades. Raportöör tegi arvamust esitavatele komisjonidele 

ettepaneku käsitleda kolme ettepanekut paketina sama ajakava jooksul, ja võtta need 

võimalikult kiiresti vastu, et viia ühtlustamine lõpule parimal juhul parlamendi käesoleva 

ametiaja lõpuks. Käesolev raporti projekt sisaldab piiratud arvul muudatusettepanekuid, mida 

soovitasid spetsialiseeritud komisjonid oma arvamustes.  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 182/2011, 16. veebruar 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, 452 ja 751.  
4 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.  
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10.12.2013 

MAJANDUS- JA RAHANDUSKOMISJONI ARVAMUS 

õiguskomisjonile 

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad ette 

kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist 

(COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD)) 

Arvamuse koostaja: Sharon Bowles 

 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 

muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 5 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Erandina esimesest lõigust jõustuvad lisa 

G jao punktides 81, 82, 85, 86 ja 90–93 

ning rahvusvaheliste 

finantsaruandlusstandardite osas H jao 

punktis 95 loetletud määruste6 a alusel 

vastu võetud delegeeritud õigusaktid 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kolme kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavakstegemist esitanud 

selle suhtes vastuväiteid või kui nii 

Euroopa Parlament kui ka nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 
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esitada. Euroopa Parlamendi või nõukogu 

algatusel pikendatakse seda tähtaega 

kolme kuu võrra.  

 ___________________ 

  6 a 81. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 451/2008, 23. aprill 2008, 

millega kehtestatakse uus tegevusaladel 

põhinev toodete statistiline klassifikaator 

(CPA) ja tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/93 

 82. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 295/2008, 11. märts 2008, 

ettevõtluse struktuurstatistika kohta 

(uuestisõnastamine) 

 85. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1893/2006, 20. detsember 

2006, millega kehtestatakse majanduse 

tegevusalade statistiline klassifikaator 

NACE Revision 2 ning muudetakse 

nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja 

teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad 

konkreetseid statistikavaldkondi 

 86. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1161/2005, 6. juuli 2005, 

muude kontode kui rahastamiskontode 

kvartaliandmete koostamise kohta 

institutsiooniliste sektorite kaupa 

 90. Nõukogu määrus (EÜ) nr 1165/98, 19. 

mai 1998, kiirstatistika kohta 

 91. Nõukogu määrus (EÜ) nr 2494/95, 23. 

oktoober 1995, tarbijahindade 

harmoneeritud indeksite kohta 

 92. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 696/93, 

15. märts 1993, statistiliste üksuste kohta 

ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja 

analüüsimiseks 

 93. Nõukogu määrus (EMÜ) nr 3924/91, 

19. detsember 1991, ühenduse 

tööstustoodangu statistilise vaatluse 

sisseseadmise kohta 

 95. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 1606/2002, 19. juuli 

2002, rahvusvaheliste 
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raamatupidamisstandardite kohaldamise 

kohta 

Selgitus 

Institutsioonide vahel on mitteametlik kokkulepe, et ECON-komisjoni valdkonna delegeeritud 

õigusaktide äärmiselt tehnilise iseloomu ja keerukuse tõttu on tavapärane kontrolliperiood 

kolm kuud, mida võib pikendada veel kolme kuu võrra. Seda korda tuleks kajastada ka 

käesolevas koondettepanekus. 
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Pealkiri Teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutamist, kohandamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

290 

Viited COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD) 

Vastutav komisjon 

    istungil teada andmise kuupäev 

JURI 

4.7.2013 
   

Arvamuse esitaja(d) 

    istungil teada andmise kuupäev 

ECON 

4.7.2013 

Arvamuse koostaja 

    nimetamise kuupäev 

Sharon Bowles 

10.9.2013 

Vastuvõtmise kuupäev 9.12.2013    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

32 

0 

0 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Burkhard Balz, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, George Sabin Cutaş, 

Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Jean-

Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed 

Kamall, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, 

Werner Langen, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, 

Marlene Mizzi, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Peter 

Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, 

Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliige/asendusliikmed (kodukorra 

art 187 lg 2) 

Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt 
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LISA – RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI KIRI 

EXPO-COM-INTA D (2013)63427 

GFC/sp 

 

 

Hr Klaus-Heiner Lehne 

Õiguskomisjoni esimees 

 

 

Teema: INTA-komisjoni kirja vormis arvamus kontrolliga regulatiivmenetluse 

ühtlustamispaketi kohta (2013/0218(COD), 2013/0220(COD), 2013/0365(COD)) 
 

 

Lugupeetud hr Lehne  

Väljendan INTA-komisjoni nimel teatavaid kaalutlusi seoses komisjoni poolt vastu võetud 

kolme ettepaneku paketiga, mis käsitlevad nende paljude õigusaktide ühtlustamist Lissaboni 

lepingus sätestatud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide režiimiga, mis ikka veel 

sisaldavad kontrolliga regulatiivmenetluse sätteid. 

INTA-komisjon tunneb kõnealuse paketi üle heameelt. Juunis jõudsime 

institutsioonidevahelisele kokkuleppele kahe kaubandusalase koondõigusakti osas, millega 

ühtlustati hulk kaubanduspoliitika valdkonna seadusandlikke akte ELi toimimise lepingu 

artiklitega 290 ja 291. Kontrolliga regulatiivmenetluse pakett on veel üks oluline samm teel 

ELi seadusandlike õigusaktide terviklikule ühtlustamisele delegeeritud õigusaktide ja 

rakendusaktide uue režiimiga, mis on Lissaboni lepingu kohaselt nõutav juba ligi neli aastat. 

Ühtlustamisega on hilinetud. 

Kontrolliga regulatiivmenetluse pakett ei hõlma otseselt otsuste tegemist kaubanduspoliitika 

valdkonnas. Viidete puudumine kontrolliga regulatiivmenetlusele kaubandusalastes 

õigusaktides ei ole üllatav, sest seda menetlust kohaldati ainult nende seadusandlike aktide 

suhtes, mis võeti vastu kaasotsustamismenetluse korras, mis ei olnud ühise kaubanduspoliitika 

suhtes kohaldatav enne Lissaboni lepingu jõustumist. Ja alates Lissaboni lepingu jõustumisest 

ei saa parlament ega nõukogu uutes alusaktides enam ette näha uusi kontrolliga 

regulatiivmenetluse kohaseid sätteid. Kaubanduspoliitika valdkonna õigusaktid ühtlustati 

esimese kaubandusalase koondõigusaktiga, milles käsitleti selliseid otsuste tegemise 

menetlusi, mis jäid välja nõukogu otsusest, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 

kasutamise menetlused, ja teises kaubandusalases koondõigusaktis käsitleti neid menetlusi, 

mille suhtes sellist otsust kohaldati. 

Sellegipoolest on kaks põhjust, miks INTA-komisjon peaks esitama oma nägemuse 

kõnealusest algatusest. Esiteks on piiratud arv kõnealuse ühtlustamisega hõlmatud akte seotud 

kaubandusega. Sellised õigusaktid käsitlevad näiteks hülgetoodetega kauplemist, 

maksebilansi rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistikat, 

dumpingut ja toetusi lennuettevõtjate sektoris, loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirju, 

mootorsõidukite kinnitust, geneetiliselt muundatud organisme ja uuendtoitu, toidu kohta 
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esitatavaid toitumis- ja tervisealaseid väiteid ning märgistamist ja standardimist üldiselt. 

Teiseks peaks INTA-komisjon jagama kaubandusalaste koondõigusaktide üle peetavate 

läbirääkimiste käigus delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide režiimi osas saadud 

kogemusi ja tulemusi. Seepärast esitab INTA-komisjon arvamuse mitmesuguste 

horisontaalsete küsimuste ja mitte üksikute õigusaktide kohta.  

Esimene küsimus puudutab volituste delegeerimise kestust. Kolmes ettepanekus nähakse ette, 

et mitmesuguste õigusaktide kontrolliga regulatiivmenetluse kohased sätted ühtlustatakse ELi 

toimimise lepingu artikliga 290, andes komisjonile volitused „määramata ajaks”. 

Kaubandusalaste koondõigusaktide järeldustes nähakse aga ette anda volitused võtta vastu 

delegeeritud õigusakte viieks aastaks, mida võib pikendada sama ajavahemiku võrra. See on 

mõistlik lahendus: nii tõhustatakse seadusandlikku kontrolli, sest komisjon peab esitama 

delegeerimise kasutamise kohta aruande üheksa kuud enne volituste lõppemist, kuid ei 

koorma liigselt seadusandjaid, sest pikendamine toimib automaatselt. 

Teine küsimus on seotud parlamendi käsutuses oleva ajaga, mille kestel tal on võimalik 

esitada vastuväide delegeeritud õigusakti eelnõule. Kõnealustes ettepanekutes kehtestatakse 

ajavahemikuks kaks kuud, mida võib pikendada veel kahe kuu võrra. Kaubandusalaste 

koondõigusaktide üle peetud läbirääkimistel tegi INTA-komisjon ettepaneku pikendada 

Euroopa Parlamendi kontrolliperioodi neljalt kuult (kaks pluss kaks) kuue kuuni (kaks pluss 

neli). INTA-komisjoni seisukoht jäi kehtima teatavate, kuid mitte kõigi õigusaktide puhul. 

INTA-komisjon kindlustas pikema kontrolliperioodi nende delegeeritud õigusaktide puhul, 

mis hõlmasid märkimisväärseid poliitilise otsustusõiguse elemente. Nii näib üldise kahe pluss 

nelja lähenemisviisi esildamise asemel asjakohane valida hoolikalt välja need õigusaktid, 

millega nähakse ette poliitilist otsustusõigust hõlmavad delegeeritud õigusaktid, et mitte 

võidelda asjatult nende vastu, millega nähakse ette alusaktide tehniline ja poolautomaatne 

kohandamine.  

Kolmas küsimus puudutab ajapiiranguid delegeeritud õigusaktidele vastuseisu väljendamiseks 

teatavates olukordades. Esimeses ja kolmandas ettepanekus nähakse ette, et kui 

komiteemenetluse otsuse artikli 5a lõike 5 punkti b kohaselt on vastuseisu esitamise tähtaega 

lühendatud, kohaldatakse vastuväidete esitamiseks ühekuulist tähtaega, mida võib pikendada 

veel ühe kuu võrra. Ettepaneku sellise tahu hindamisel tuleb meeles pidada, et piiratud tähtaja 

korral võib Euroopa Parlamendi otsuste tegemise mehhanism piirata parlamendi võimet 

delegeeritud õigusakte nõuetekohaselt kaaluda ja neile vastuväiteid esitada. Teatavatel 

juhtudel võivad ajapiirangud olla põhjendatud, kuid nende kohaldamise piiratud 

aktsepteerimine näib olevat põhjendatud, kui kõne all on Euroopa Parlamendi delegeeritud 

õigusaktidega seonduv eesõigus. Ei tohi unustada, et kiireloomuliste juhtude puhul on juba 

kasutusel varajane vastuseisust loobumise menetlus, ja kuigi kõnealune menetlus on keeruline 

ja seda tasuks lihtsustada kodukorra muutmise abil, seab selle olemasolu küsimuse alla 

ajapiirangute vajalikkuse. 

Neljas ja tähtsaim küsimus on seotud asjaoluga, et paketi kolmandas ettepanekus esildatakse 

teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse sätteid ette nägevate õigusaktide ühtlustamine ELi 

toimimise lepingu artikliga 291, milles käsitletakse rakendusakte, mitte delegeeritud 

õigusakte. Komisjoni sõnul on ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaste delegeeritud 

õigusaktide määratlus „väga sarnane” ja „põhimõtteliselt vastav” sellele, kuidas määratletakse 

õigusakte, mille suhtes kohaldatakse kontrolliga regulatiivmenetlust. Määratluste sarnasust 

kõrvale jättes tuleks kõik kontrolliga regulatiivmenetluse meetmed ühtlustada ELi toimimise 

lepingu artikliga 290 ja seda tuleks teha delegeeritud õigusaktide kujul, mis on olemuse ja 
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institutsiooniliste eesõiguste küsimus, eelkõige Euroopa Parlamendi puhul. Kontrolliga 

regulatiivmenetluse sätted käsitlevad norme ja eeskirju ning eeskirjade kehtestamist ei tohiks 

läbi viia rakendusaktidega, mille üle parlamendil puudub igasugune kontroll. Võimude 

lahususel põhineva konstitutsioonilise süsteemi korral peaks täitevorganil olema võimalik 

kehtestada eeskirju ainult seadusandjate delegeeritud volituste alusel. Euroopa Parlament on 

selles küsimuses sõna võtnud juba 2010. aastal hr Szájeri algatusraportis seadusandlike 

volituste delegeerimise kohta, milles nõuti tungivalt, et „kaasseadusandjatel oleks volitus 

otsustada, et varem kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt vastu võetud otsuseid võib vastu 

võtta kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 alusel või seadusandliku tavamenetluse 

kohaselt”, aga mitte rakendusaktidega. Seda kinnitati äsja 2013. aastal hr Szájeri 

algatusraportis seadusandlike volituste delegeerimise järelmeetmete ja liikmesriikide kontrolli 

kohta komisjoni rakendamisvolituste täitmise üle, mille õiguskomisjon võttis ühehäälselt 

vastu 26. novembril, ja mille kohaselt „vähemalt kõik need asjad, mida varem käsitleti 

kontrolliga regulatiivmenetluse raames, peaksid nüüd olema kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290, sest kontrolliga regulatiivmenetluse meetmed on samuti 

üldiselt kohaldatavad meetmed, millega muudetakse konkreetse alusakti mitteolemuslikke osi, 

muu hulgas mõne niisuguse osa väljajätmisega või uute mitteolemuslike elementide 

lisamisega alusakti”.  Komisjon võis teha ettepaneku ühtlustada teatavad kontrolliga 

regulatiivmenetluse sätteid ette nägevad õigusaktid ELi toimimise lepingu artikliga 291, 

milles käsitletakse rakendusakte, et vältida tülikaid arutelusid Euroopa Parlamendiga, kuigi 

kõik delegeeritud õigusaktide tingimused on täidetud. Nii näib see olevat näiteks määruse 

184/2005 (ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste 

otseinvesteeringute statistika kohta) puhul, kus kavandatakse võtta vastu kvaliteediaruannete 

sisu ja perioodilisust rakendusaktidega, määruse 1924/2006 (toidu kohta esitatavate toitumis- 

ja tervisealaste väidete kohta) puhul, kus kavandatakse kinnitada tervisealaseid väiteid 

rakendusaktidega, kuigi Euroopa Parlament on siiani esitanud juba mitu vastuväidet, ja 

määruse 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) puhul, kus kavandatakse 

määrata kindlaks, kas mingi toidu liik kuulub reguleerimisalasse – mis on äärmiselt poliitiline 

küsimus – rakendusaktidega. 

Viies küsimus puudutab delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise käigus toimuvaid 

ekspertide koosolekuid. Kaubandusalastele koondõigusaktidele lisatud avalduses tuletab 

komisjon meelde tema poolt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete 

raamkokkuleppe punktis 15 võetud kohustust esitada parlamendile täielik teave ja 

dokumentatsioon koosolekute kohta, mida ta on pidanud riiklike ekspertidega delegeeritud 

õigusakte ette valmistades. See peaks olema minimaalne võrdlusalus kõigi delegeeritud 

õigusaktide üle peetavate läbirääkimiste puhul, ja loomulikult oleksid teretulnud kõik 

parendused selles osas, et niisugustele koosolekutele kutsutaks automaatselt ka parlamendi 

eksperdid.  

Kuues küsimus on seotud asjaoluga, et paketi kolmandas ettepanekus esildatakse teatavate 

õigusaktide ühtlustamist individuaalselt ja millalgi hiljem, ilma ühtegi tähtajalist kohustust 

võtmata. Näiteks ühtlustatakse praegu eraldi ettepanekuga määrust, mis käsitleb ühenduse 

statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ja sisaldab viiteid kontrolliga 

regulatiivmenetlusele. Raske on kindlaks teha põhjust, miks niisuguseid ettepanekuid 

käsitletakse eraldi. Seetõttu on oluline kehtestada vähemalt tähtaeg nende eraldiseisvaks 

põhjalikuks läbivaatamiseks. See, et kontrolliga regulatiivmenetluse sätted on kehtivad enam 

kui neli aastat pärast Lissaboni lepingu jõustumist, ei ole vastuvõetav. 

Loodan, et käesolevas kirjas avaldatud INTA-komisjoni arvamusest on JURI-komisjoni töös 
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kasu. INTA-komisjon on kättesaadav kaubandusalaste koondõigusaktide kohandamise käigus 

omandatud kogemuste jagamiseks.  

Lugupidamisega, 

 

 

Vital Moreira 

 

 

Cc:  Euroopa Parlamendi liige ja JURI-komisjoni raportöör József Szájer (PPE) 
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LISA – TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI  

MK/ch 

D(2013)62115 

 

 

Hr Klaus-Heiner Lehne 

Õiguskomisjoni esimees 

ASP 10E205 

 

 

Teema:  Kirja vormis arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga 

regulatiivmenetluse kasutamist – 2013/451 (COD) – (COM (2013)451 final) 

 

 

Austatud esimees 

 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon otsustas oma 9. detsembri 2013. aasta koosolekul esitada JURI-

komisjonile kirja vormis arvamuse eelmainitud koondõigusaktide esimese ettepaneku kohta, 

võttes arvesse teie 20. novembri 2013. aasta kirja JURI-komisjoni koondõigusaktide kolme 

paketiga seonduva ajakava kohta, ja jõudis järgmistele järeldustele. 

 

EMPL-komisjon sõlmis hiljuti seadusandliku tavamenetluse korras nõukoguga esimese 

lugemise kokkuleppe, mis puudutab 1. juulil 2013 jõustunud direktiivi töötervishoiu ja 

tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest 

(elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (XX üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 

16 lõike 1 tähenduses), millega nähakse ette delegeeritud õigusaktide kasutamine. Seda 

direktiivi, mis on komisjoni seletuskirjas lisatud praegu läbivaatamisel olevate kontrolliga 

regulatiivmenetlusega alusaktide hulka, ei ole seetõttu tarvis ühtlustada.  

 

EMPL-komisjon on nõus Euroopa Komisjoni analüüsiga, mille kohaselt nähakse kooskõlas 

ELi toimimise lepingus sätestatud kriteeriumidega ette ettepaneku lisas loetletud, kontrolliga 

regulatiivmenetlusele osutavate õigusaktidega kontrolliga regulatiivmenetluse muutmine 

delegeeritud õigusaktideks. EMPL-komisjon on lisaks nõus õigusaktide loendiga, mis on 

esitatud komisjoni ettepaneku lisas, nt jaotises B: tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne 

kaasatus, mis hõlmab 20 õigusakti, ja jaotises G: statistika, mis hõlmab kolme tööjõu 

andmetega seotud õigusakti. 

 

EMPL-komisjon on Euroopa Komisjoniga nõus nende õigusaktide kohandamise meetodiga, 

mis osutavad siiani kontrolliga regulatiivmenetlusele (viide komiteemenetluse otsuse artiklile 

5a), et anda komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte. Ta peab sellegipoolest 

oluliseks, et delegeeritud õigusaktide kasutamiseks nähtaks ette Euroopa Komisjonile 

delegeeritud volituste konkreetne tähtaeg eelkõige EMPL-komisjoni pädevusvaldkonda 

kuuluvate õigusaktide puhul.  

Sellega seoses sooviksin seepärast EMPL-komisjoni nimel paluda, et vastutav JURI-komisjon 
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näeks oma raportis ette Euroopa Komisjonile viieaastase tähtaja delegeeritud õigusaktide 

vastuvõtmiseks (artikli 2 lõige 2).  

 

EMPL-komisjon on samuti arvamusel, et Euroopa Komisjon peaks koostama aruande 

volituste delegeerimise kasutamise kohta ning esildab selleks järgmise täienduse komisjoni 

ettepaneku artikli 2 lõikele 2: 

 

„Komisjon koostab delegeeritud volituste kasutamise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab 

selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.”  
 

Eeltoodud muudatus põhineb eelmainitud elektromagnetväljade valdkonna direktiivi osas 

nõukoguga saavutatud esimese lugemise kokkuleppel.  

 

Oleksin EMPL-komisjoni nimel tänulik, kui JURI-komisjon võtaks need punktid arvesse oma 

edaspidises töös kavandatava määrusega. 

 

Seda tehes sooviksin samuti juhtida JURI-komisjoni tähelepanu asjaolule, et kuna Euroopa 

Komisjon esitas praegused koondõigusaktide ettepanekud hilja, on tekkinud oht, et 

komisjonile delegeeritud volitused hakkavad alati kattuma parlamendi ametiaja lõpuga ning 

parlament peab alati käsitlema komisjoni aruannet ja delegeerimise võimalikku pikendamist 

oma ametiaja viimasel aastal. Selle tagajärjel saaks kahjustada Euroopa Parlamendi 

kontrolliõigus, mis on seotud delegeeritud õigusaktidega. EMPL-komisjon palub JURI-

komisjonil seepärast kindlaks teha asjakohased viisid sellise ohu ärahoidmiseks, kehtestades 

samal ajal komisjonile delegeeritavate volituste tähtajaks viis aastat.  

 

Võimaliku horisontaalse lähenemisviisi perspektiivist sooviksin samuti kutsuda vastutavat 

JURI-komisjoni üles kaasama valdkondlikke parlamendikomisjone nendele küsimustele ühise 

lähenemisviisi loomisesse.   

 

Lõpetuseks sooviksin anda teada, et koondõigusaktide kolmandat ettepanekut ei ole EMPL-

komisjonile veel ametlikult edastatud, ja et komisjon võtab seepärast oma arvamuse vastu 

alles 17. detsembril toimuval koosolekul.  

 

Lugupidamisega, 

 

 

Pervenche Berès  

 

 

Koopia: Hr József Szájer 
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 ET 

LISA – KESKKONNA-, RAHVATERVISE- JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI KIRI  

 
Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon 

Esimees 

 
IPOL-COM.ENVI D (2013) 62886 

 

 

 

Hr Klaus-Heiner LEHNE 

Esimees 

Õiguskomisjon 

ASP 10E205 

Euroopa Parlament 

Brüssel 

 

 

 

Austatud esimees 

 

Oma 20. novembri 2013. aasta kirjas palusite keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 

komisjonil esitada arvamuse koondõigusaktide ettepanekute kohta, millega kohandatakse 

teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse. 

 

Seoses ettepanekuga võtta vastu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutamist – 2013/0218(COD), leppisid ENVI-komisjoni koordinaatorid 28. novembri 2013. 

aasta koosolekul kokku, et esitavad komisjoni arvamuse järgmiselt: 

 

1. Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon on tervikuna rahul Euroopa 

Komisjoni ettepanekuga, mis käsitleb kehtivate kontrolliga regulatiivmenetlust ette 

nägevate sätete kohandamist delegeeritud õigusaktide režiimile nende õigusaktide puhul, 

mis on esitatud ettepaneku lisas ja kuuluvad komisjoni pädevusse.  

 

2. Komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Komisjon on esitatud eraldi ettepaneku 

määruse muutmiseks (11. juuli 2013. aasta COM(2013)0516 – 2013/0239(COD)) seoses 

määrusega (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta, mis on koondõigusaktide 

ettepaneku lisas punkt 55. Ettepanek hõlmab muu hulgas delegeeritud õigusakte ette 

nägevaid sätteid. Komisjon koostab praegu kõnealuse ettepaneku kohta raportit. Raportöör 

Bart Staes on oma raporti projektis arvamusel, et järjepidevuse tagamiseks tuleks määruse 

(EÜ) nr 1013/2006 komiteemenetluse sätted ühtlustada tervikuna kavandatava muutva 

määrusega jäätmesaadetiste kohta1. 

 

Eelnevat silmas pidades tuleks määrus (EÜ) nr 1013/2006 koondõigusaktide ettepanekust 

välja jätta. Komisjon soovitab lisada vastavasisulise muudatusettepaneku (mis on esitatud 

                                                 
1 Muudatusettepanek 29, PR – PE522.903v03-00.  
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käesoleva kirja lisas) õiguskomisjoni raportile. 

 

 

 

Lugupidamisega, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthias GROOTE 

 

 

 

 

 

Lisa 
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 ET 

Lisa 

 

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitus õiguskomisjoni raporti jaoks 

määruse ettepaneku kohta, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

290 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist – 

2013/0218 (COD). 

 

Muudatusettepanek 1  

Ettepanek võtta vastu määrus 

Lisa – punkt 55 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

55. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1013/2006, 14. juuni 2006, 

jäätmesaadetiste kohta 

välja jäetud 
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ET 

LISA – TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI KIRI 

TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJON 

Esimees 

 

Hr Klaus-Heiner Lehne 

Esimees 

Õiguskomisjon 

Euroopa Parlament 

 
 

Ref.: IPOL-COM-ITRE D(2013) 63850 
VA/py 

 

Strasbourg, 

 

 

Teema:  Teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutamist, kohandamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 

– 2013/0218(COD) 

 

Teatavate õiguse valdkonna õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga 

regulatiivmenetluse kasutamist, kohandamine Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 – 2013/0220(COD) 

 

  Teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutamist, kohandamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 

ja 291 – 2013/0365(COD) 

 

 

Austatud esimees 

 

Tänan teid 20. novembri kirja eest, milles väljendasite oma huvi meie komisjoni panuse vastu 

seoses koondõigusaktidega, millega kohandatakse paljusid olulisi õigusakte ELi toimimise 

lepingu artiklitega 290 ja 291. 

 

Olen põhimõtteliselt vastu kontrolliga regulatiivmenetluse kohandamisele artikliga 291 ja 

pean taunimisväärseks seda, et Euroopa Komisjon on teinud teatavate õigusaktide puhul 

sellise kohandamise ettepaneku ilma üksikasjaliku ja individuaalse põhjenduseta.  

 

Seoses kavandatava määrusega, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikliga 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutamist (2013/0218 (COD)), teeksin seetõttu ettepaneku jätta kaks ITRE-komisjoni 

pädevusse kuuluvat dokumenti1 II lisast välja (rakendusaktid) ning lisada need I lisale 

                                                 
1 1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 626/2008/EÜ, 30. juuni 2008, liikuva kosmoseside teenuseid 

pakkuvate süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta 
Artikli 9 lõige 3* 
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(delegeeritud õigusaktid). 

 

Lisaks sooviksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et Euroopa Komisjon on paralleelselt 

teinud ettepaneku muuta teist õigusakti seoses ühtset telekommunikatsiooniturgu käsitleva 

ettepanekuga1 ning ITRE-komisjon kujundab praegu oma seisukohta, sealhulgas volituste 

delegeerimise kohta.  

 

Paketi tähtsust arvestades oleksin tänulik, kui teavitaksite mu komisjoni regulaarselt 

edusammudest, juhul kui nõukoguga peetavad läbirääkimised peaksid algama parlamendi 

praeguse ametiaja jooksul. 

 

 

Lugupidamisega, 

 

 

 

 

 

Amalia SARTORI 

 

 

cc.: Õigusloome koordineerimine 

 

                                                                                                                                                         

2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 2002/21/EÜ, 7. märts 2002, elektrooniliste sidevõrkude ja -

teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) 

Artikli 9b lõige 3 

Artikli 10 lõige 4 

Artikli 15 lõige 4 

Artikli 17 lõike 6 punkt a 

Artikli 19 lõike 4 punkt 2 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise 

side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 

2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012 
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LISA – SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI KIRI 

 

JT/gf 

D(2013)63959 

 
Hr Klaus-Heiner Lehne 

JURI-komisjoni esimees 

ASP 10 E 205 

 

 

Teema: Teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutamist, kohandamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 

– 2013/0218(COD) – COM(2013) 451 final 

  

 Teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutamist, kohandamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 

ja 291 – 2013/0365(COD) – COM(2013) 751 final 

 

Austatud esimees 

Vastusena teie 22. novembri 2013. aasta kirjale, milles taotlesite 12. detsembriks 2013 teiste 

komisjonide arvamusi eelnimetatud hiljutiste seadusandlike ettepanekute kohta, on allpool 

toodud siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni kaalutlused tema pädevusvaldkonda kuuluvate 

õigusaktide kohta. 

Esimene ettepanek, mille Euroopa Komisjon võttis vastu 27. juunil 2013 (COM(2013)451), 

hõlmab üheksat IMCO-komisjoni pädevusvaldkonda kuuluvat õigusakti, mis on loetletud lisa 

punktides 31, 34, 35, 36, 38, 46, 94, 137 ja 160. Asjaomaste sätete kavandatav kohandamine 

seoses kontrolliga regulatiivmenetluse asendamisega delegeeritud õigusaktide asjakohaste 

sätetega on rahuldav ning seega ei ole kõnealuse ettepaneku kohta vaja esitada ühtegi 

muudatusettepanekut. 

Teises ettepanekus, mille Euroopa Komisjon võttis vastu 30. oktoobril 2013 

(COM(2013)751), soovitatakse aga muu hulgas, et kolm konkreetset kontrolliga 

regulatiivmenetluse sätet (kaks neist II lisa punktis 2 ja üks II lisa punktis 6) asendataks 

Euroopa Komisjonile antava õigusega võtta vastu rakendusakte. See peaks olema vastuvõetav 

ainult juhul, kui kinnitatakse, et niisugused meetmed ei vasta ELi toimimise lepingu artiklis 

290 sätestatud tingimustele. 

Esimesel juhul on kõnealuseks õigusaktiks universaalteenuste direktiiv 2002/22/EÜ ja 

eelkõige selle erisätted, mis võimaldavad komisjonil võtta vastu nn tehnilisi 

rakendusmeetmeid, et tagada tegelik juurdepääs hädaabinumbriga 112 seotud teenustele 

liikmesriikides (artikli 26 lõige 7) ning numeratsiooniala algusega 116 tõhus rakendamine 

(artikli 27a lõige 5). Kuna Euroopa Komisjon ei ole seda võimalust veel kasutanud (mis 

juhtunuks praegu kehtivate kontrolliga regulatiivmenetluse sätete alusel), ei saa välistada, et 

sellised meetmed – hoolimata asjaolust, et tegemist on nn tehniliste rakendusmeetmetega – 

oleksid tegelikult delegeeritud õigusaktid. 
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 ET 

Teine asjaomane õigusakt on direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid, ja mille puhul 

võeti 2011. aastal vastu üksainus meede piirangute seadmiseks masinate turulelaskmisele, mis 

lisaks artikli 9 sõnastusele näib olevat piisavalt üldine meede, et seda käsitada delegeeritud 

õigusaktina. 

Komisjoni ettepanek hõlmab samuti kontrolliga regulatiivmenetluse sätete ühtlustamist 

delegeeritud õigusaktide kasutamisega direktiivi 2009/81/EÜ (kaitsevarustuse hangete 

kohta) puhul. Ühel juhul (artikli 68 lõige 1) puudutab see piirmäärade samaaegset 

läbivaatamist koos teises avalikke hankeid käsitlevas õigusaktis sätestatud piirmääradega, mis 

on juba kohandatud delegeeritud õigusaktidega. Teisel juhul (artikli 69 lõige 2) puudutab see 

võimalust kohaldada kiirmenetlust, mida ei muudeta. IMCO-komisjon võib anda nendele 

ettepanekutele nõusoleku. 

Eeltoodud kaalutlusi arvestades oleksin tänulik, kui õiguskomisjon lisaks oma raporti projekti 

COM(2013)751 final kohta muudatusettepanekud, millega viiakse asjaomased viited II 

lisast I lisasse (kus muud universaalteenuste direktiivi ja masinaid käsitleva direktiivi 

kontrolliga regulatiivmenetluse sätted on loetletud punktides 2 ja 8, et asendada need 

delegeeritud õigusaktidega), ning teavitaks IMCO-komisjoni edasistest arengutest. 

 

Lugupidamisega, 

 
 

 

 

Malcolm Harbour CBE 
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LISA – TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI KIRI 

TRAN/D/2013/59561  

 

Hr Klaus-Heiner Lehne 

Esimees  

Õiguskomisjon 

ASP 10E205 

Euroopa Parlament 

 

Teema: Teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutamist, kohandamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 – 

2013/0218(COD) 

 

Teatavate õiguse valdkonna õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga 

regulatiivmenetluse kasutamist, kohandamine Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 – 2013/0220(COD) 

 

Teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutamist, kohandamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 ja 

291 – 2013/0365(COD) 

 

 

Austatud esimees 

 

Tänan teid 20. novembri kirja eest, milles väljendasite oma huvi meie komisjoni panuse vastu 

seoses koondõigusaktidega, millega kohandatakse paljusid olulisi õigusakte ELi toimimise 

lepingu artiklitega 290 ja 291. 

 

Sellega seoses oleksin tänulik, kui õiguskomisjon kaaluks järgmisi muudatusettepanekuid:  

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, millega 

kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, 

mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (2013/0218 (COD)): 

Muudatusettepanek 1 
 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 
 

 
 

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek 

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte. 
 

2. Komisjonile antakse volitused võtta 

vastu delegeeritud õigusakte viieks aastaks 

alates käesoleva määruse jõustumise 

kuupäevast.  
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Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne viieaastase tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist uuendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 

enne iga ajavahemiku lõppemist. 

 

Or. [en] 

 
 

 Määruse ettepaneku kohta, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga 

regulatiivmenetluse kasutamist (2013/0365(COD)): 

 
 

Muudatusettepanek 1 
 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

 
 

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek 

(5) Tuleb kohandada Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 291 teatavaid 

juba jõustunud õigusakte, mis näevad ette 

kontrolliga regulatiivmenetluse ja mis 

vastavad Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikli 291 lõike 2 kriteeriumitele. 

välja jäetud 

 

 

Or. [en] 

Muudatusettepanek 2 
 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõige 2 
 

 
 

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek 

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte. 
 

2. Komisjonile antakse volitused võtta 

vastu delegeeritud õigusakte viieks aastaks 

alates käesoleva määruse jõustumise 

kuupäevast.  
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Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne viieaastase tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist uuendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 

enne iga ajavahemiku lõppemist. 

 

Or. [en] 

 

 

Muudatusettepanek 3 
 

Ettepanek võtta vastu määrus 

II lisa – täht g   
 

 
 

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek 

G. LIIKUVUS JA TRANSPORT 

18. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 725/2004, 

31. märts 2004, laevade ja 

sadamarajatiste turvalisuse 

tugevdamise kohta 

Artikli 10 lõige 3** 

19. Nõukogu direktiiv 97/70/EÜ, 

11. detsember 1997, millega 

kehtestatakse vähemalt 24 meetri 

pikkustele kalalaevadele ühtne 

ohutuskord 

Artikli 8 punkti a esimene taane 

 

 
välja jäetud 

 

 

Or. [en] 

 

 

Muudatusettepanek 4 
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 ET 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – täht h – punkt 27 a (uus) 
 

 
 

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek 

  

27 a. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EÜ) nr 725/2004, 31. märts 2004, 

laevade ja sadamarajatiste turvalisuse 

tugevdamise kohta 

Artikli 10 lõige 3** 

 
 

Or. [en] 

 

 

Muudatusettepanek 5 
 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – täht h – punkt 27 b (uus) 
 

 
 

Komisjoni ettepanek  Muudatusettepanek 

  

27 b. Nõukogu direktiiv 97/70/EÜ, 

11. detsember 1997, millega kehtestatakse 

vähemalt 24 meetri pikkustele 

kalalaevadele ühtne ohutuskord 

Artikli 8 punkti a esimene taane 

 

Or. [en] 

 

Paketi tähtsust arvestades oleksin tänulik, kui teavitaksite mu komisjoni regulaarselt 

edusammudest, juhul kui nõukoguga peetavad läbirääkimised peaksid algama parlamendi 

praeguse ametiaja jooksul. 

 

 

Lugupidamisega, 
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Brian Simpson 

 

Cc.: Õigusloome koordineerimine 
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MENETLUS 

Pealkiri Teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutamist, kohandamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

290 

Viited COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 2013/0218(COD) 

EP-le esitamise kuupäev 27.6.2013    

Vastutav komisjon 

istungil teada andmise kuupäev 

JURI 

4.7.2013 
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