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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Lissaboni lepingu järgselt 
eristatakse selgelt komisjonile delegeeritud 
volitusi võtta vastu muid kui 
seadusandlikke akte, mis on 
üldkohaldatavad ja täiendavad või 
muudavad seadusandliku akti teatavaid 
mitteolemuslikke osi (delegeeritud 
õigusaktid), ning komisjonile antud volitusi 
võtta vastu õigusakte, millega tagada 
ühtsed tingimused õiguslikult siduvate 
liidu õigusaktide rakendamiseks 
(rakendusaktid).

(1) Lissaboni lepinguga muudeti 
oluliselt seadusandjalt komisjonile 
antavate volituste õigusraamistikku, 
eristades selgelt komisjonile delegeeritud 
volitusi võtta vastu muid kui 
seadusandlikke akte, mis on 
üldkohaldatavad ja täiendavad või 
muudavad seadusandliku akti teatavaid 
mitteolemuslikke osi (delegeeritud 
õigusaktid), ning komisjonile antud volitusi 
võtta vastu õigusakte, millega tagada 
ühtsed tingimused õiguslikult siduvate 
liidu õigusaktide rakendamiseks 
(rakendusaktid).

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5a) Üksteisega tihedalt sidumata 
volituste liitmine ja esitamine ühes 
komisjoni delegeeritud õigusaktis takistab 
Euroopa Parlamendi kontrolliõiguse 
kasutamist, sest parlament on sunnitud 
lihtsalt kogu delegeeritud õigusakti heaks 
kiitma või tagasi lükkama, ilma et tal 
oleks võimalust iga volituse kohta eraldi 
arvamust avaldada.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – teine lõik – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1206/2001
Artikkel 19 b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 19a osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast.

2. Artiklis 19a osutatud õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile viieks aastaks alates ... 
[käesoleva muutmismääruse jõustumise 
kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud 
volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 
kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 
2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 1 – teine lõik – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1206/2001
Artikkel 19 b – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 19a alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks 
tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6. Artikli 19a alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kolme kuu jooksul pärast õigusakti 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tegemist esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2 – teine lõik – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 805/2004
Artikkel 31 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 31 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
määramata ajaks alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast.

2. Artiklis 31 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates ... [käesoleva 
muutmismääruse jõustumise kuupäev]. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 
2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 2 – teine lõik – punkt 2
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Määrus (EÜ) nr 805/2004
Artikkel 31 a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 31 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks 
tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6. Artikli 31 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kolme kuu jooksul pärast õigusakti 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tegemist esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3 – teine lõik – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1393/2007
Artikkel 17 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 17 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
määramata ajaks alates käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast.

2. Artiklis 17 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates ... [käesoleva 
muutmismääruse jõustumise kuupäev]. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimist pikendatakse 
automaatselt samaks ajavahemikuks, 
välja arvatud juhul, kui Euroopa 
Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 
vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Volituste kestuse vastavusse viimine parlamendi üldise lähenemisviisiga (vt 25. veebruari 
2014. aasta resolutsiooni punkti 9).

Muudatusettepanek 8
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Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 3 – teine lõik – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1393/2007
Artikkel 17 a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 17 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule teatavaks 
tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 
või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
enne selle tähtaja möödumist komisjonile 
teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

6. Artikli 17 alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 
kolme kuu jooksul pärast õigusakti 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavaks tegemist esitanud selle suhtes 
vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja 
nõukogu on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.


