
 

 
 PE529.602/ 1 

 ET 

 
 
 
 
7.3.2014 A7-0042/ 001-009 
 
 
MUUDATUSETTEPANEKUD 001-009  
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
 
Raport 

Vital Moreira A7-0042/2014 

Statistika väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega (delegeeritud ja rakendusvolitused) 
 
Ettepanek võtta vastu määrus (COM(2013)0579 – C7-0243/2013 – 2013/0279(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 
471/2009 rakendamise ühetaolised 
tingimused, tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused, et ta saaks võtta 
vastu meetmeid kõnealuse määruse artikli 
5 lõikes 1 osutatud andmete puhul 
kasutatavate koodide kohta ning ettevõtete 
tunnuseid käsitlevate andmete sidumiseks 
sama artikli kohaselt kirjendatud 
andmetega. Neid volitusi tuleks kasutada 
kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 9 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Määruse (EÜ) No 471/2009 artiklis 11 
osutatud kolmandate riikidega toimuvat 

välja jäetud 
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kaubavahetust käsitleva statistika komitee 
(Extrastati komitee) annab komisjonile 
nõu ja abistab teda rakendamisvolituste 
teostamisel. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 10 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Euroopa statistikasüsteemi komitee 
uut struktuuri käsitleva strateegia 
kohaselt, mille eesmärk on luua 
püramiidikujuline ja selge struktuur, et 
parandada koordineerimist ja tõhustada 
partnerlust, peaks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. märtsi 2009. aasta 
määrusega (EÜ) nr 223/2009 Euroopa 
statistika kohta9 asutatud Euroopa 
statistikasüsteemi komiteel olema 
nõuandev roll ja ta peaks abistama 
komisjoni rakendamisvolituste 
teostamisel. 
 

välja jäetud 

__________________  
9 ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.  

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 11 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Määrust (EÜ) No 471/2009 tuleks 
muuta ja asendada viide Extrastati 
komiteele viitega Euroopa 
statistikasüsteemi komiteele. 

välja jäetud 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a 
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Määrus (EÜ) nr 471/2009 
Artikkel 5 – lõige 2 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad lõikes 1 osutatud 
andmete täiendavat määratlemist. 

2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad eeskirjade 
vastuvõtmist seoses lõikes 1 osutatud 
andmete täiendava määratlemisega ja 
seoses meetmetega, mis käsitlevad nende 
andmete puhul kasutatavaid koode. 

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
meetmed, mis käsitlevad kõnealuste 
andmete puhul kasutatavaid koode. 

 

Need rakendusaktid võetakse vastu 
vastavalt artikli 11 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlustele. 

 

Selgitus 

Riigiõiguslikud kaalutlused võimude lahususest näitavad, et normatiivaktid – st eeskirjade 

kehtestamine – peaksid olema üksnes seadusandja pädevuses ning neid võib täidesaatval 

võimul lubada vastu võtta ainult siis, kui seadusandja on andnud selleks volitused, seda ei saa 

kunagi teha rakendamisvolituste alusel. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 471/2009 
Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võtab rakendusaktidega vastu 
meetmed, mis käsitlevad andmete ja 
koostatava statistika sidumist. 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 
artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad eeskirjade vastuvõtmist 
andmete ja koostatava statistika sidumise 
kohta. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusega. 

 

Selgitus 

Riigiõiguslikud kaalutlused võimude lahususest näitavad, et normatiivaktid – st eeskirjade 

kehtestamine – peaksid olema üksnes seadusandja pädevuses ning neid võib täidesaatval 
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võimul lubada vastu võtta ainult siis, kui seadusandja on andnud selleks volitused, seda ei saa 

kunagi teha rakendamisvolituste alusel. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 - punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 471/2009 
Artikkel 10a – lõige 3 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Artikli 3 lõigetes 2, 3 ja 4, artikli 4 
lõikes 5, artikli 5 lõigetes 2 ja 4, artikli 6 
lõikes 3 ja artikli 8 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
volitused delegeeritakse komisjonile 
määramata ajaks alates (Publication 
office: please insert the exact date of the 
entry into force of the amending 
Regulation). 

3. Artikli 3 lõigetes 2, 3 ja 4, artikli 4 
lõikes 5, artikli 5 lõigetes 2 ja 4, artikli 6 
lõikes 3 ja artikli 8 lõigetes 1 ja 2 osutatud 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
antakse komisjonile viieks aastaks alates 
...*. Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja lõppu. 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. 

 ____________ 

 * Väljaannete talitus: palun sisestada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 

Selgitus 

Raportöör peab vajalikuks volituste andmist ajaliselt piirata. Selline piirang tugevdab 

parlamentaarset kontrolli, kohustades komisjoni koostama delegeeritud volitusi käsitleva 

aruande hiljemalt üheksa kuud enne kindlaksmääratud ajavahemiku lõppu. Teisest küljest 

väldib volituste delegeerimise automaatne uuendamine samaks ajavahemikuks seadusandjate 

ülekoormamist ja hõlbustab ühise kaubanduspoliitika rakendamist. Arvesse on võetud 

muudatusi, mis on esitatud seoses kahe kaubandusalase koondõigusaktiga, ja 

komiteemenetlusest tulenevaid vastavusseviimisi. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 7 
Määrus (EÜ) nr 471/2009 
Artikkel 11 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Artikkel 11 asendatakse järgmisega: (7) Artikkel 11 jäetakse välja. 

„Artikkel 11  

Komitee  

1. Komisjoni abistab Euroopa 
statistikasüsteemi komitee, mis on 
asutatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. märtsi 2009. aasta 
määrusega (EÜ) nr 223/2009 Euroopa 
statistika kohta*. Kõnealune komitee on 
komitee Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määruse (EL) nr 182/2011 (millega 
kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste 
teostamise suhtes)(*) tähenduses. 

 

2. Kui on viidatud käesolevale lõikele, 
kohaldatakse määruse (EL) nr 
182/2011 artiklit 5.” 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas ja konsolideeritakse 
määrusega, mida see muudab, kolme kuu 
jooksul pärast käesoleva määruse 
jõustumist. 

 
 


