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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Teksti asendamine on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus 
tekst on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida osutavad läbivaadatava 
õigusakti eelnõu asjaomasele tekstiosale. 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 
muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja 
üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida 
kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2017)0085),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 291 
lõiget 3, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0034/2017),

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

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja 
toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning põhiseaduskomisjoni arvamusi,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9-0187/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määrusega (EÜ) nr 182/2011 
kehtestatud süsteem on praktikas üldiselt 
hästi toiminud ning leidnud komisjoni ja 
teiste asjaosaliste rollide vahel sobiva 
institutsioonilise tasakaalu. See süsteem 

(2) Määrus (EÜ) nr 182/2011 on 
praktikas üldiselt tulemuslikult toiminud 
ning leidnud komisjoni ja teiste asjaosaliste 
rollide vahel sobiva institutsioonilise 
tasakaalu. Süsteemi põhiosad võivad seega 
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peaks seega muutmata kujul edasi 
toimima, välja arvatud teatavad 
sihipärased muudatused, mis käsitlevad 
menetluse teatavaid aspekte 
apellatsioonikomitee tasandil. Muudatuste 
eesmärk on tagada laiem poliitiline 
aruandekohustus ja vastutus poliitiliselt 
tundlike rakendusaktide eest, muutmata 
seejuures õiguslikku ja institutsioonilist 
vastutust rakendusaktide eest, nagu see on 
reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011.

muutmata kujul edasi toimida. Määruses 
(EÜ) nr 182/2011 sätestatud asjakohase 
otsustusprotsessi lisaväärtuse tase ei ole 
siiski olnud täiesti rahuldav. Seetõttu 
tundub, et oleks vaja teha teatavaid 
sihipäraseid muudatusi, mis käsitlevad 
menetluse teatavaid aspekte 
apellatsioonikomitee tasandil. Muudatuste 
eesmärk on tagada laiem poliitiline 
aruandekohustus ja vastutus poliitiliselt 
tundlike rakendusaktide eest, muutmata 
seejuures õiguslikku ja institutsioonilist 
vastutust rakendusaktide eest, nagu see on 
reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011. 
Käesoleva muutmisakti täiendav eesmärk 
on suurendada liidu kodanike teadlikkust 
rakendusaktidega seotud menetlustest. 
Selleks et suurendada usaldust liidu 
institutsioonide ja organite vastu, on 
oluline mitte ainult teavitada liidu 
kodanikke otsustusprotsessist, vaid ka 
selgitada nende institutsioonide ja 
organite otsuste põhjuseid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Teatavate konkreetsete juhtumite 
puhul on määruses (EL) nr 182/2011 ette 
nähtud küsimuse edastamine 
apellatsioonikomiteele. Tegelikkuses on 
apellatsioonikomitee poole pöördutud 
juhtudel, kus komitees ei ole 
kontrollimenetluse raames saavutatud 
kvalifitseeritud häälteenamust ettepaneku 
poolt ega vastu, mistõttu arvamust ei ole 
esitatud. Enamik sellistest juhtumitest on 
olnud seotud geneetiliselt muundatud 
organismidega, geneetiliselt muundatud 
toidu ja söödaga ning 
taimekaitsevahenditega.

(3) Teatavate konkreetsete juhtumite 
puhul on määruses (EL) nr 182/2011 ette 
nähtud küsimuse edastamine 
apellatsioonikomiteele. Tegelikkuses on 
apellatsioonikomitee poole pöördutud 
juhtudel – eelkõige seoses geneetiliselt 
muundatud organismidega, geneetiliselt 
muundatud toidu ja söödaga ning 
taimekaitsevahenditega –, kus komitees ei 
ole kontrollimenetluse raames saavutatud 
kvalifitseeritud häälteenamust ettepaneku 
poolt ega vastu, mistõttu arvamust ei ole 
esitatud. 
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Selle tulemusena on ainult väga 
vähestel juhtudel edastatud küsimus 
apellatsioonikomiteele, nagu on 
sätestatud määruses (EL) nr 182/2011, ja 
seetõttu puudutab käesolev muutmisakt 
neid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kogemus on näidanud, et valdaval 
enamikul juhtudest kordab 
apellatsioonikomitee kontrollimenetluse 
komitee tulemust ja arvamust ei esitata. 
Seega ei ole apellatsioonikomitee aidanud 
liikmesriikide seisukohti selgitada.

(4) Kogemus on näidanud, et valdaval 
enamikul juhtudest kordab 
apellatsioonikomitee kontrollimenetluse 
komitee tulemust ja arvamust ei esitata. 
Seega ei ole apellatsioonikomitee aidanud 
liikmesriikide seisukohti selgitada ega 
saada üle arvamuste puudumisest 
kontrollimenetluse raames. Määruses 
(EL) nr 182/2011 on sätestatud, et 
komisjon võib sellistel juhtudel võtta vastu 
rakendusakti eelnõu, jättes komisjoni 
ülesandeks otsustada liikmesriikide nimel 
vajaduse üle tagada õigusaktide 
tulemuslik rakendamine ning viis, kuidas 
seda teha.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määruses (EL) nr 182/2011 on 
sätestatud, et komisjon võib sellistel 
juhtudel võtta vastu rakendusakti eelnõu, 

välja jäetud
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mistõttu jääb kaalutlusõigus komisjonile.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) See õigus on aga tunduvalt 
piiratum, kui on tegemist loa andmisega 
toodetele või ainetele, näiteks geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda puhul, kuna 
komisjon on kohustatud võtma otsuse vastu 
mõistliku aja jooksul ega saa 
otsusetegemisest kõrvale hoida.

(6) See õigus on aga tunduvalt 
piiratum, kui on tegemist loa andmisega 
toodetele või ainetele, näiteks geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda puhul, kuna 
komisjon on kohustatud võtma otsuse vastu 
mõistliku aja jooksul ega saa 
otsusetegemisest kõrvale hoida. Sellega 
seoses juhtis Euroopa Ombudsman oma 
otsuses juhtumi nr 1582/2014 kohta 
tähelepanu sellele, et komisjon peab 
järgima kehtivaid õigusnorme 
geneetiliselt muundatud organismide 
lubamise tähtaegade kohta.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Ehkki komisjonil on volitus teha 
selliste juhtumite puhul otsuseid, siis 
küsimuste erilise tundlikkuse tõttu peaksid 
ka liikmesriigid võtma otsusetegemise 
protsessis igakülgse vastutuse. Seda aga ei 
juhtu, kui liikmesriigid ei suuda 
kvalifitseeritud häälteenamust saavutada, 
muu hulgas arvukate hääletamisest 
kõrvale hoidmise juhtude või 
hääletamisele mitteilmumise tõttu.

(7) Ehkki komisjon on pädev tegema 
selliste juhtumite puhul otsuseid, siis 
küsimuste erilise tundlikkuse tõttu peaksid 
ka liikmesriigid võtma otsusetegemise 
protsessis suurema vastutuse. Kui 
põhiõigusakt käsitleb inimeste, loomade 
või taimede tervise või ohutuse kaitset ja 
kui liikmesriigid ei suuda saavutada 
kvalifitseeritud häälteenamust, et võtta 
vastu rakendusakti eelnõu, millega 
antakse teatavale tootele või ainele luba, 
tuleks see lugeda loa andmisest 
keeldumiseks. 



RR\1215546ET.docx 9/74 PE646.995v02-00

ET

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et suurendada 
apellatsioonikomitee lisaväärtust, tuleks 
seega tema rolli suurendada, nähes ette 
võimaluse apellatsioonikomitee täiendava 
koosoleku pidamiseks arvamuse esitamata 
jätmise korral. Apellatsioonikomitee 
täiendava koosoleku nõuetekohane 
esindatuse tasand peaks olema ministrite 
tasand, mis tagaks poliitilise arutelu. 
Sellise täiendava koosoleku korraldamiseks 
tuleks apellatsioonikomitee arvamuse 
esitamise tähtaega pikendada.

(8) Selleks et suurendada 
apellatsioonikomitee lisaväärtust, tuleks 
seega tema rolli suurendada, nähes ette 
võimaluse apellatsioonikomitee täiendava 
koosoleku pidamiseks arvamuse esitamata 
jätmise korral. Apellatsioonikomitee 
täiendava koosoleku nõuetekohane 
esindatuse tasand peaks olema piisavalt 
kõrge poliitiline tasand, näiteks ministrite 
tasand, mis tagaks poliitilise arutelu. 
Sellise täiendava koosoleku korraldamiseks 
tuleks apellatsioonikomitee arvamuse 
esitamise tähtaega pikendada. Selline 
pikendamine peaks siiski olema üksnes 
lühiajaline.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjonil peaks olema võimalus 
pöörduda konkreetsete juhtumite puhul 
nõukogu poole, et nõukogu edastaks oma 
seisukohad ja suunised arvamuse 
puudumise võimaliku laiema mõju, sh 
institutsionaalse, õigusliku, poliitilise ja 
rahvusvahelise mõju kohta. Komisjon 
peaks võtma nõukogu iga seisukoha 
arvesse kolme kuu jooksul pärast selle 
edastamist. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib komisjon edastamisel 
määrata lühema tähtaja.

(10) Komisjonil peaks olema võimalus 
pöörduda konkreetsete juhtumite puhul 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu poole, et 
nad edastaksid oma seisukohad ja suunised 
arvamuse puudumise võimaliku laiema 
mõju, sh institutsionaalse, õigusliku, 
majandusliku, poliitilise ja rahvusvahelise 
mõju kohta. Komisjon peaks võtma 
arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
iga seisukoha, mis on esitatud kolme kuu 
jooksul pärast küsimuse edastamist. 
Nõuetekohaselt põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 
edastamisel määrata lühema tähtaja. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
seisukohad tuleks saata põhjendamatu 
viivituseta ka Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning vastavalt Euroopa 
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Parlamendile või nõukogule.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10a) Kui selgub, et mitme sarnase 
rakendusakti eelnõu kohta oleks 
liikmesriikidelt raske saada positiivset 
arvamust, tuleks kaaluda asjaomastes 
alusaktides komisjonile antud 
rakendamisvolituste muutmist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Apellatsioonikomitee tasandil 
esindatud liikmesriikide häälte 
läbipaistvust tuleks suurendada ja 
liikmesriikide esindajate hääled 
avalikustada.

(11) Nõuande- ja kontrollimenetluste 
kõigi etappide jooksul liikmesriikide 
esindajate antud häälte läbipaistvust tuleks 
suurendada ja liikmesriikide esindajate 
hääled avalikustada. Kui õigusakt 
puudutab eriti tundlikke valdkondi, nagu 
tarbijakaitse, inimeste, loomade või 
taimede tervis või ohutus või 
keskkonnakaitse, peaks iga liikmesriigi 
esindaja esitama juhtumipõhised 
üksikasjalikud põhjendused hääletamiste 
ja hääletamisest hoidumiste kohta. 
Komisjon peaks andma ka teavet 
komiteede koosseisu kohta, sealhulgas 
kohalviibivate isikute ning asutuste ja 
organisatsioonide kohta, kuhu need 
isikud kuuluvad, samuti koosolekute 
päevakordade ning arutlusel olevate 
dokumentide ja tekstide eelnõude kohta.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Selleks et suurendada liidu 
kodanike teadlikkust ja arusaamist 
menetlusest ning suurendada selle 
nähtavust, peaks iga liikmesriigi esindaja 
põhjendama oma hääletamist, 
hääletamisest hoidumist või igat selle 
esindaja puudumist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11b) Registri kättesaadavust tuleks 
veelgi suurendada ja selle sisu tuleks 
muuta, et tagada otsustusprotsessi suurem 
läbipaistvus, eelkõige lisades selle 
protsessi kohta rohkem teavet. Sellest 
seisukohast oleks oluline element registri 
otsingufunktsioonide parandamine, et 
võimaldada otsinguid 
poliitikavaldkondade kaupa.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kui apellatsioonikomitee jätab arvamuse 
artikli 6 lõike 3 teise lõigu kohaselt 
esitamata, siis võib eesistuja otsustada, et 
apellatsioonikomitees peetakse täiendav 
koosolek ministrite tasandil. Sellisel juhul 
esitab apellatsioonikomitee oma arvamuse 

„Kui apellatsioonikomitee jätab arvamuse 
artikli 6 lõike 3 teise lõigu kohaselt 
esitamata, siis võib eesistuja või 
liikmesriikide lihtenamus otsustada, et 
apellatsioonikomitees peetakse täiendav 
koosolek piisavalt kõrgel poliitilisel 
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kolme kuu jooksul alates algse pöördumise 
kuupäevast.“;

tasandil, näiteks ministrite tasandil. 
Sellisel juhul esitab apellatsioonikomitee 
oma arvamuse kolme kuu jooksul alates 
algse pöördumise kuupäevast.“;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 6 – lõige 3 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3a. Kui apellatsioonikomitee arvamust 
ei esita, võib komisjon suunata küsimuse 
arvamuse saamiseks nõukogusse, et 
nõukogu edastaks oma seisukohad ja 
suunised arvamuse puudumise võimaliku 
laiema mõju, sh institutsionaalse, 
õigusliku, poliitilise ja rahvusvahelise mõju 
kohta. Komisjon võtab arvesse nõukogu 
iga seisukoha, mis on esitatud kolme kuu 
jooksul pärast küsimuse edastamist. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
komisjon edastamisel määrata lühema 
tähtaja.“;

„3a. Kui apellatsioonikomitee arvamust 
ei esita, võib komisjon suunata küsimuse 
arvamuste saamiseks Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule, et nad 
edastaksid oma seisukohad ja suunised 
arvamuse puudumise võimaliku laiema 
mõju, sh apellatsioonikomitee hääletuse 
tulemuse institutsionaalse, õigusliku, 
majandusliku, poliitilise ja rahvusvahelise 
mõju kohta. Komisjon võtab arvesse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu iga 
seisukoha, mis on esitatud kolme kuu 
jooksul pärast küsimuse edastamist. 
Nõuetekohaselt põhjendatud 
kiireloomulistel juhtudel võib komisjon 
edastamisel määrata lühema tähtaja. 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
seisukohad saadetakse põhjendamatu 
viivituseta ka Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning vastavalt Euroopa 
Parlamendile või nõukogule.“;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) lisatakse järgmine lõige: 
„4a. Kui alusaktis käsitletakse inimeste, 
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loomade või taimede tervise või ohutuse 
kaitset ning rakendusakti eelnõuga 
nähakse ette teatavale tootele või ainele 
loa andmine, siis erandina lõikes 3 
sätestatust antakse see luba üksnes siis, 
kui lõike 1 kohase hääletuse tulemusel 
esitatakse positiivne arvamus.
Esimeses lõigus sätestatu ei piira 
komisjoni õigust esitada sama teemat 
käsitlev muudetud rakendusakti eelnõu.“;

Selgitus

Võttes arvesse õiguslikku survet, mida tundlikele toodetele loa andmata jätmine võib 
komisjonile põhjustada, ei jäta apellatsioonikomiteede praegused eeskirjad arvamuse 
puudumise korral komisjonile muud reaalset valikut kui rakendusaktid vastu võtta. Oluliste 
õigusaktide puhul, mis võivad mõjutada inimeste või loomade tervist või ohutust, tuleks luba 
lugeda vastuvõetuks üksnes juhul, kui liikmesriikide valdav enamus on seda toetanud.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b b (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 6 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

bb) lisatakse järgmine lõige: 
„4b. Liikmesriikide esindajad 
põhjendavad oma lõike 1 kohast 
hääletamist või hääletamisest hoidumist 
või hääletamiselt puudumist. 
Kui õigusakt puudutab eriti tundlikke 
valdkondi, nagu tarbijakaitse, inimeste, 
loomade või taimede tervis või ohutus või 
keskkond, esitavad liikmesriikide 
esindajad juhtumipõhised üksikasjalikud 
põhjendused hääletamise või 
hääletamisest hoidumise kohta.“;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)
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Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a) lõike 1 punkt b asendatakse 
järgmisega:

b) komiteede koosolekute päevakorrad; „b) komiteede koosolekute 
päevakorrad, sealhulgas otsustamiseks 
esitatud tekstide eelnõud ja arutamisele 
tulevad dokumendid;“;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-aa) lõike 1 punkt c asendatakse 
järgmisega:

c) protokollide kokkuvõtted ning 
nimekirjad asutustest ja 
organisatsioonidest, kuhu kuuluvad 
liikmesriikide poolt neid esindama 
määratud isikud;

„c) protokollide kokkuvõtted ning 
koosolekul osalenud isikute nimekirjad ja 
nimekirjad asutustest ja 
organisatsioonidest, kuhu need 
liikmesriikide poolt neid esindama 
määratud isikud kuuluvad;“;

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„e) hääletustulemused, sh 
apellatsioonikomitee puhul iga 
liikmesriigi esindaja antud hääl;“

„e) hääletustulemused, sh iga 
liikmesriigi esindaja antud hääl ja kõik 
hääletamisest hoidumised, koos 
hääletamise või hääletamisest hoidumise 
põhjustega ning juhul, kui õigusakt 
käsitleb eriti tundlikke valdkondi, nagu 
tarbijakaitse, inimeste, loomade või 
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taimede tervis või ohutus või keskkond, 
hääletamise või hääletamisest hoidumise 
üksikasjalikud ja juhtumipõhised 
põhjused;“

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

aa) lõige 3 asendatakse järgmisega:
3. Euroopa Parlamendil ja nõukogul 
on lõikes 1 osutatud teabele juurdepääs 
kooskõlas kohaldatavate eeskirjadega.

„3. Euroopa Parlamendil ja nõukogul 
on lõikes 1 osutatud teabele juurdepääs 
kooskõlas kohaldatavate eeskirjadega ja 
ilma põhjendamatu viivituseta.“;

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„5. Registris avaldatakse viited kõigile 
lõike 1 punktides a–d, f ja g osutatud 
dokumentidele ning lõike 1 punktides e–h 
osutatud teabele.“

„5. Registris avaldatakse kõik lõikes 1 
osutatud dokumendid ja kogu seal 
osutatud teave.“

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) lisatakse järgmine lõige:
„5a. Registri otsingufunktsioonid 
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võimaldavad otsingute tegemist 
poliitikavaldkondade kaupa.“;

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 11

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3a) artikkel 11 asendatakse 
järgmisega:

Artikkel 11 „Artikkel 11

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
kontrolliõigus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
kontrolliõigus

Kui põhiõigusakt võetakse vastu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt, 
võivad Euroopa Parlament ja nõukogu 
teatada komisjonile igal ajal, et nende 
arvates ületab rakendusakti eelnõu 
põhiõigusaktis sätestatud 
rakendamisvolitusi. Sellisel juhul vaatab 
komisjon kõnealuse rakendusakti eelnõu 
läbi, võttes arvesse väljendatud seisukohti, 
ning teavitab Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu, kas ta kavatseb rakendusakti 
eelnõu muutmata jätta, seda muuta või 
selle tagasi võtta.

Kui põhiõigusakt võetakse vastu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt, 
võivad Euroopa Parlament ja nõukogu 
teatada komisjonile igal ajal, et nende 
arvates ületab rakendusakti eelnõu 
põhiõigusaktis sätestatud 
rakendamisvolitusi või on vastuolus 
põhiõigusakti eesmärkidega. Sellisel juhul 
vaatab komisjon kõnealuse rakendusakti 
eelnõu läbi, võttes arvesse väljendatud 
seisukohti, ning teavitab Euroopa 
Parlamenti ja nõukogu, kas ta kavatseb 
rakendusakti eelnõu muutmata jätta, seda 
muuta või selle tagasi võtta.

Lisaks, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu peab asjakohaseks 
põhiõigusaktis komisjonile antud 
rakendamisvolitused läbi vaadata, võib ta 
igal ajal paluda komisjonil esitada 
ettepaneku nimetatud põhiõigusakti 
muutmiseks.“

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust ei kohaldata 
pooleliolevate menetluste suhtes, mille 
kohta apellatsioonikomitee on määruse 
jõustumise kuupäeva seisuga juba 
arvamuse esitanud.

Käesolevat määrust kohaldatakse 
menetluste suhtes, mida alustatakse pärast 
määruse jõustumise kuupäeva.
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SELETUSKIRI

Euroopa Komisjon esitas 14. veebruaril 2017 ettepaneku (COM(2018) 85 final) reformida 
ELi komiteemenetluse süsteemi (määrus (EL) nr 182/2011). Ettepaneku eesmärk on 
suurendada ELi õiguse rakendamise läbipaistvust ja vastutust teatavates palju vaidlusi 
tekitavates poliitikavaldkondades järgmiste meetmete abil:

 muutes komiteemenetluse viimases etapis (nn apellatsioonikomitee) hääletuskorda nii, 
et arvesse võetakse ainult õigusakti poolt või vastu antud hääli. Eesmärk on vähendada 
hääletamisest hoidumist ja selliste olukordade sagedust, kus komitee ei saa seisukohta 
võtta ja komisjon peab tegutsema ilma liikmesriikide selgete volitusteta;

 kaasates liikmesriikide ministrid, et komisjonil oleks võimalik pöörduda teist korda 
apellatsioonikomitee poole ministrite tasandil, kui liikmesriikide eksperdid seisukohta 
ei võta;

 suurendades apellatsioonikomitee tasandil hääletuste läbipaistvust;

 tagades poliitilise panuse, võimaldades komisjonil suunata küsimus ministrite 
nõukokku arvamuse saamiseks juhul, kui apellatsioonikomitee ei suuda seisukohta 
võtta.

Raportöör on üldiselt komisjoni ettepanekuga rahul, kuid soovib rõhutada, et enamikul 
juhtudel toimib praegune süsteem hästi, mistõttu puudutab komisjoni ettepanek vaid väikest 
osa komiteedele esitatud juhtumitest, olgugi et need on tundlikku laadi. 

Sellegipoolest võib hiljutiste näidete põhjal öelda, et praegust mehhanismi saaks menetluse 
kindluse ja läbipaistvuse suurendamiseks parandada. Keskkonnakaitse, aga ka muud olulised 
küsimused, nagu tervis ja toiduohutus, on võtmetähtsusega valdkonnad, kus liikmesriigid 
peaksid näitama üles poliitilist vastutustunnet ja tegutsema läbipaistvalt, et kodanikud oleksid 
teadlikud mitte ainult nende otsustest, vaid ka nende tegemise põhjustest. 

Euroopa Liidu lepingu kohaselt tuleb otsused teha nii avalikult ja nii kodanikulähedaselt kui 
võimalik (ELi lepingu artikli 10 lõige 3). ELi institutsioonide eesmärk on edendada liidu 
väärtusi, taotleda liidu eesmärke, teenida liidu, selle kodanike ja liikmesriikide huve ning 
tagada liidu poliitika ja meetmete kooskõla, tõhusus ning järjepidevus (ELi lepingu 
artikkel 13). Euroopa Liit tugineb õigusriigi aluspõhimõttele, mille keskmes on läbipaistvus, 
ning institutsioonid peavad olema selle järgimisel esirinnas.

Peame võtma meetmeid, mis soodustaksid suuremat läbipaistvust ja vastutust, sest see aitab 
säilitada ja suurendada Euroopa kodanike usaldust ELi institutsioonide tööprotsesside ja 
täpsemalt komiteemenetluse vastu.

Raportööri eesmärk on süsteemi sellest vaatepunktist parandada. Seetõttu teeb raportöör 
järgmised ettepanekud, võttes arvesse ka Euroopa Parlamendi nõuandvate komisjonide 
vastuvõetud seisukohti.

– Üldine eesmärk on suurendada kodanike teadlikkust rakendusaktidega seotud 
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menetlustest. Selleks et suurendada usaldust ELi institutsioonide vastu, on oluline 
mitte ainult teavitada kodanikke otsuste tegemisest, vaid ka selgitada nende otsuste 
põhjuseid.

– Seetõttu on vaja, et liikmesriigid esitaksid hääletamise (olenemata sellest, kas poolt 
või vastu) või hääletamisest hoidumise kohta põhjenduse, olenemata hääletuse 
tulemusest.

– Arvamuse puudumise korral tuleks apellatsioonikomitee esimehe kutsel pidada 
täiendavaid koosolekuid piisavalt kõrgel poliitilisel tasandil, näiteks ministrite 
tasandil. Apellatsioonikomitee töökorras on juba ette nähtud võimalus kutsuda kokku 
apellatsioonikomitee koosolek ministrite tasandil (artikli 1 lõike 5 teine lõik). Lisaks 
on see muudatus kooskõlas ka apellatsioonikomitee töökorra artikliga 5.

– Tuleb suurendada komiteemenetluse registri juurdepääsetavust ja muuta selle sisu, et 
kodanikud saaksid teavet mitte ainult menetluse vormiliste aspektide, vaid ka 
liikmesriikide otsuste põhjuste kohta. Selleks tuleks parandada registri 
otsingufunktsioone.

– On äärmiselt oluline tagada, et Euroopa Parlamenti teavitatakse igast juhtumist, kui 
komisjon pöördub apellatsioonikomitee selge seisukoha puudumisel arvamuse 
saamiseks ministrite nõukogu poole. Ministrite nõukogu poliitilisest panusest tuleks 
teavitada ka Euroopa Parlamenti.

Euroopa Komisjoni uue koosseisu poolt ajavahemikuks 2019–2024 vastu võetud poliitiliste 
suuniste üks oluline osa on tagada institutsioonide toimimise suurem läbipaistvus, et 
suurendada kodanike usaldust liidu vastu. Raportöör on veendunud, et seda sihti silmas 
pidades on komisjonil võimalik saavutada nõukogus ettepaneku eelnõu menetlemisel 
teatavaid edusamme.
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19.3.2020

RAHVUSVAHELISE KAUBANDUSE KOMISJONI ARVAMUS

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Arvamuse koostaja:  Sven Simon

LÜHISELGITUS

4. detsembril 2017 võttis rahvusvahelise kaubanduse komisjon vastu allpool esitatud arvamuse 
õiguskomisjoni raporti kohta. Õiguskomisjon ei viinud aga määruse ettepanekuga seotud tööd 
lõpule Euroopa Parlamendi eelmise koosseisu ametiajal. 21. oktoobril 2019 otsustas parlament 
kooskõlas kodukorra artikliga 240 selle ettepanekuga tööd jätkata. Seetõttu esitab 
rahvusvahelise kaubanduse komisjon allpool oleva arvamuse uuesti õiguskomisjonile. 
Arvamuse koostaja on ajakohastanud põhjenduses toodud komiteemenetluse statistikat, et 
lisada uusim 2018. aasta kohta kättesaadav teave.

Ettepanekus on komisjon esitanud määruse (EL) nr 182/20111 (“komiteemenetluse määrus“) 
kohta neli muudatusettepanekut, mis puudutavad olukordi, kus apellatsioonikomitee ei suuda 
komisjoni esitatud rakendusakti eelnõu kohta arvamust esitada. Täpsemalt tehakse järgmised 
ettepanekud:

• jätta hääletamisest hoiduvate komiteeliikmete hääled apellatsioonikomitee 
kvalifitseeritud häälteenamuse arvutamisest välja; apellatsioonikomitee otsused 
loetaks kehtivaks üksnes juhul, kui hääletusel osaleb liikmesriikide lihtenamus;

• lubada apellatsioonikomiteel korraldada täiendav koosolek ministrite tasandil;
• võimaldada komisjonil edastada juhtumid, mille suhtes apellatsioonikomitees ei ole 

arvamuseni jõutud, nõukogule seisukoha saamiseks ja arvamuse puudumise laiema 
mõju kohta suuniste saamiseks;

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 13–18). 
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• avalikustada apellatsioonikomitees osalevate liikmesriikide esindajate hääled; selle 
meetme eesmärk on muuta komiteemenetlus läbipaistvamaks.

Kavandatud muudatused puudutavad üksnes selliseid apellatsioonikomitee tasandi menetlusi, 
kus ei ole arvamuseni jõutud. Tegelikult hõlmab ettepanek juhtumeid, mis moodustavad ainult 
ligikaudu 2 % kõigist komiteedele esitatud rakendusaktide eelnõudest.

Ühise kaubanduspoliitika valdkonnas, mis kuulub rahvusvahelise kaubanduse komisjoni 
(INTA) pädevusse, on olemas 14 komiteemenetluse komiteed (2018. aastal2) ning enamik 
vastu võetud rakendusaktidest puudutab kaubanduse kaitsemeetmeid, st dumpinguvastaseid ja 
tasakaalustusmeetmeid (näiteks 2018. aastal ühise kaubanduspoliitika valdkonnas vastu 
võetud 52 rakendusaktist 44 puudutas kaubanduse kaitsemeetmeid). Komiteemenetluse 
määrust hakati kaubanduse kaitsemeetmete suhtes kohaldama alles alates 2014. aasta 
veebruarist, pärast määruse (EL) nr 37/20143 vastuvõtmist. Sestsaadik on kaubanduse 
kaitsemeetmeid puudutav apellatsioonikomitee menetlus algatatud kahel korral, 2017. aastal 
seoses nn päikesepaneelide juhtumiga4 ja teatavate rauast toodetega5. 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon vastutab ka teistes valdkondades vastu võetavate 
rakendusaktide eest, mis puudutavad näiteks makromajanduslikku finantsabi kolmandatele 
riikidele või tolli välisaspekte.

Üldiselt on arvamuse koostaja komisjoni ettepanekuga rahul. Praegune kogemus näitab 
vajadust kehtestada täpsemad mehhanismid, mis aitaksid suurendada liikmesriikide poolt 
komiteemenetluse raames võetavate seisukohtade kindlust ja läbipaistvust. Samas tuleks siiski 
tagada, et komiteemenetlus apellatsioonikomitee tasandil ega ka nõukogule edastamise korral 
ei takistaks vajalike kaubanduse kaitsemeetmete vastuvõtmist, millega on sageli väga kiire.

Üldiselt soovib arvamuse koostaja rõhutada, et Euroopa Liidu menetlusi tuleb optimeerida ja 
need tuleb läbi viia võimalikult kiiresti. ELi jaoks on väga oluline täita suureneva ülemaailmse 
majandusliku konkurentsi tingimustes oma lubadused, eesmärgid ja kohustused, et jääda 
konkurentsivõimeliseks ja saavutada sihiks seatud suured majanduslikud, sotsiaalsed ja 
keskkonnaalased eesmärgid.

Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku, et apellatsioonikomitee koosolekute puhul 
(ministrite tasandil ja avakoosoleku puhul) ning asja edastamisel nõukogule tuleks täpsustada, 
et kui asjaomastes alusaktides on menetluse lõpuleviimiseks ette nähtud kindel tähtaeg, peaks 
komisjonil alati olema võimalus tähtaega lühendada.

2 Komisjoni aruanne komiteede tegevuse kohta 2018. aastal, COM(2019)638 (final), 5.12.2016.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2014. aasta määrus (EL) nr 37/2014, millega muudetakse teatavaid 
ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses teatavate meetmete vastuvõtmise menetlustega (ELT L 18, 
21.1.2014, lk 1–51).
4 Komisjoni 1. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/367, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikele 2 ja pärast osalise vahepealse 
läbivaatamise uurimise lõpetamist vastavalt määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikele 3 kehtestatakse Hiina 
Rahvavabariigist pärinevate või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende 
põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT L 56, 3.3.2017, lk 131–
207).
5 Komisjoni 5. oktoobri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1795, millega kehtestatakse Brasiiliast, Iraanist, 
Ukrainast ja Venemaalt pärit teatavate rauast, legeerimata terasest või muust legeerterasest kuumvaltsitud 
lehttoodete impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja lõpetatakse uurimine Serbiast pärit teatavate 
rauast, legeerimata terasest või muust legeerterasest kuumvaltsitud lehttoodete impordi suhtes (ELT L 258, 
6.10.2017, lk 24).
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Samuti on soovitav kehtestada konkreetne tähtaeg, mille jooksul Euroopa Parlament ja nõukogu 
saavad kasutada oma kontrolliõigust. Selline tähtaeg kehtis enne praeguse komiteemenetluse 
määruse vastuvõtmist ning arvamuse koostaja peab kahetsusväärseks, et seda ei ole praegusesse 
komiteemenetluse määrusesse üle võetud. Seetõttu tuleks praeguse komiteemenetluse määruse 
muutmist näha hea võimalusena kehtestada tähtaeg, mis annaks Euroopa Parlamendile rohkem 
kindlust oma kontrolliõiguse kasutamisel. Lisaks tuleks kiireloomuliste juhtumite jaoks ette 
näha asjakohased erandid, kuna komiteemenetluse tõhusust ei tohiks mingil moel takistada. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6a) Kui liidu õigusaktides on ette 
nähtud, et komisjon peab füüsilise või 
juriidilise isiku kaebuse alusel 
korraldama uurimise, näiteks 
dumpinguvastaste ja 
tasakaalustusmenetluste puhul, peab 
komisjon tegema otsused kindlate 
tähtaegade jooksul ning võtma arvesse 
uurimise käigus saadud teavet.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et suurendada 
apellatsioonikomitee lisaväärtust, tuleks 
seega tema rolli suurendada, nähes ette 
võimaluse apellatsioonikomitee täiendava 
koosoleku pidamiseks arvamuse esitamata 
jätmise korral. Apellatsioonikomitee 
täiendava koosoleku nõuetekohane 
esindatuse tasand peaks olema ministrite 
tasand, mis tagaks poliitilise arutelu. 

(8) Selleks et suurendada 
apellatsioonikomitee lisaväärtust, tuleks 
seega tema rolli suurendada, nähes ette 
võimaluse apellatsioonikomitee täiendava 
koosoleku pidamiseks arvamuse esitamata 
jätmise korral. Apellatsioonikomitee 
täiendava koosoleku nõuetekohane 
esindatuse tasand peaks olema ministrite 
tasand, mis tagaks poliitilise arutelu. 
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Sellise täiendava koosoleku korraldamiseks 
tuleks apellatsioonikomitee arvamuse 
esitamise tähtaega pikendada.

Sellise täiendava koosoleku korraldamiseks 
tuleks apellatsioonikomitee arvamuse 
esitamise tähtaega pikendada, välja 
arvatud juhul, kui tuleb järgida 
asjaomastes alusaktides sätestatud 
tähtaegu, näiteks dumpinguvastaste ja 
tasakaalustavate meetmete puhul. 
Vältimaks apellatsioonikomitee tasandil 
toimuvate menetluste viibimist, peaks ka 
komisjonil olema õigus nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel lühendada 
tähtaegu, mille jooksul 
apellatsioonikomitee peab arvamuse 
esitama.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjonil peaks olema võimalus 
pöörduda konkreetsete juhtumite puhul 
nõukogu poole, et nõukogu edastaks oma 
seisukohad ja suunised arvamuse 
puudumise võimaliku laiema mõju, sh 
institutsionaalse, õigusliku, poliitilise ja 
rahvusvahelise mõju kohta. Komisjon 
peaks võtma nõukogu iga seisukoha 
arvesse kolme kuu jooksul pärast selle 
edastamist. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib komisjon edastamisel 
määrata lühema tähtaja.

(10) Komisjonil peaks olema võimalus 
pöörduda konkreetsete juhtumite puhul 
nõukogu poole, et nõukogu edastaks oma 
seisukohad ja suunised arvamuse 
puudumise võimaliku laiema mõju, sh 
institutsionaalse, õigusliku, poliitilise ja 
rahvusvahelise mõju kohta. Komisjon 
peaks võtma nõukogu iga seisukoha 
arvesse kolme kuu jooksul pärast selle 
edastamist. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib komisjon edastamisel 
määrata lühema tähtaja. Lühemaid 
tähtaegu tuleks kohaldada siis, kui 
komisjon peab järgima asjaomastes 
alusaktides sätestatud tähtaegu, näiteks 
dumpinguvastaste ja tasakaalustavate 
meetmete puhul.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) artikli 3 lõikesse 7 lisatakse kuues 
lõik:

1) Artikli 3 lõikesse 7 lisatakse 
järgmised lõigud: 

„Kui apellatsioonikomitee jätab arvamuse 
artikli 6 lõike 3 teise lõigu kohaselt 
esitamata, siis võib eesistuja otsustada, et 
apellatsioonikomitees peetakse täiendav 
koosolek ministrite tasandil. Sellisel juhul 
esitab apellatsioonikomitee oma arvamuse 
kolme kuu jooksul alates algse pöördumise 
kuupäevast.“; 

„Kui apellatsioonikomitee jätab arvamuse 
artikli 6 lõike 3 teise lõigu kohaselt 
esitamata, siis võib eesistuja otsustada, et 
apellatsioonikomitees peetakse täiendav 
koosolek ministrite tasandil. Sellisel juhul 
esitab apellatsioonikomitee oma arvamuse 
kolme kuu jooksul alates algse pöördumise 
kuupäevast, nagu on sätestatud käesoleva 
lõike kolmandas lõigus. Vajaduse korral 
kehtestab komisjon lühema tähtaja, et 
pidada kinni asjaomastes alusaktides 
sätestatud tähtaegadest.
Komisjon võib nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel otsustada määrata 
käesolevas lõikes nimetatud tähtajast 
lühema tähtaja.“;

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 6 – lõige 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3a. Kui apellatsioonikomitee arvamust ei 
esita, võib komisjon suunata küsimuse 
arvamuse saamiseks nõukogusse, et 
nõukogu edastaks oma seisukohad ja 
suunised arvamuse puudumise võimaliku 
laiema mõju, sh institutsionaalse, 
õigusliku, poliitilise ja rahvusvahelise mõju 
kohta. Komisjon võtab arvesse nõukogu 
iga seisukoha, mis on esitatud kolme kuu 
jooksul pärast küsimuse edastamist. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
komisjon edastamisel määrata lühema 
tähtaja.“

„3a. Kui apellatsioonikomitee arvamust ei 
esita, võib komisjon suunata küsimuse 
arvamuse saamiseks nõukogusse, et 
nõukogu edastaks oma seisukohad ja 
suunised arvamuse puudumise võimaliku 
laiema mõju, sh institutsionaalse, 
õigusliku, poliitilise ja rahvusvahelise mõju 
kohta. Komisjon võtab arvesse nõukogu 
iga seisukoha, mis on esitatud kolme kuu 
jooksul pärast küsimuse edastamist. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
komisjon edastamisel määrata lühema 
tähtaja. Vajaduse korral kehtestab 
komisjon lühema tähtaja, et pidada kinni 
asjaomastes alusaktides sätestatud 
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tähtaegadest.“

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 11 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a) Artiklisse 11 lisatakse järgmine 
lõik:
„Euroopa Parlament ja nõukogu peavad 
lõikes 1 osutatud teate esitama ühe kuu 
jooksul alates kuupäevast, mil saadi kätte 
rakendusakti lõplik eelnõu nendes 
keeleversioonides, mis esitati asjaomasele 
komiteele. Ühekuuline tähtaeg ei kehti 
kiireloomulistel juhtudel ega 
rakendusaktide puhul, mis on seotud 
igapäevaste haldusküsimustega ja/või 
millel on lühike kehtivusaeg.“

Selgitus

Euroopa Parlamendi kontrolliõigust ei ole võimalik tõhusalt rakendada, kui selle õiguse 
kasutamise tähtaeg ei ole teada. Kontrolliõiguse kasutamiseks kehtis ühekuune tähtaeg 
varasema komiteemenetluse raamistiku põhjal (nõukogu otsus 1999/468/EÜ) ning see on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahelises 2008. aasta institutsioonidevahelises 
kokkuleppes komiteemenetluse kohta. Sama tähtaeg tuleks kehtestada praeguses määruses nr 
182/2011.
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15.5.2020

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

õiguskomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis 
käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Arvamuse koostaja: Stanislav Polčák

LÜHISELGITUS

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon võttis 27. veebruaril 2018 vastu allpool 
esitatud arvamuse õiguskomisjoni raporti kohta. Õiguskomisjon ei viinud aga määruse 
ettepanekuga seotud tööd Euroopa Parlamendi eelmise koosseisu ametiajal lõpule. 21. oktoobril 
2019 otsustas parlament kooskõlas kodukorra artikliga 240 selle ettepanekuga tööd jätkata. 
Seetõttu esitab keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon allpool oleva arvamuse 
uuesti õiguskomisjonile.

Komisjon teeb Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku võtta vastu määrus, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis 
käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes, et pakkuda lahendust probleemsele olukorrale, mis 
tekib, kui tundlikes ja sageli poliitilistes küsimustes puudub liikmesriikide otsus.

President Jean-Claude Juncker tuletas 2016. aasta septembris Euroopa Parlamendi ees peetud 
kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta meelde, et liikmesriigid peavad teatavates küsimustes 
vastutuse võtma. Arvamuse koostaja nõustub selle analüüsiga ja tunneb heameelt ettepanekute 
üle, mis käsitlevad järgmist:
– kvalifitseeritud häälteenamuse arvutamise meetod. Apellatsioonikomitees toimuval 
hääletamisel ei võeta kvalifitseeritud häälteenamuse arvutamisel enam arvesse hääletamisest 
kõrvale hoidvate liikmesriikide hääli; 
– edasine pöördumine apellatsioonikomitee poole ning komisjonile antud võimalus küsimus 
nõukogusse suunata;
– häälte avalikustamine.

Arvamuse koostaja soovib siiski meelde tuletada, et praegune süsteem toimib enamikul 
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juhtudel hästi. Kavandatud muudatused puudutavad üksnes selliseid apellatsioonikomitee 
tasandi menetlusi, mida rakendatakse siis, kui arvamust ei ole esitatud. Tegelikult peaks 
ettepanek hõlmama juhtumeid, mis moodustavad ainult ligikaudu 2 % kõigist komiteedele 
esitatud rakendusaktide eelnõudest. Seetõttu on oluline, et komiteemenetluse raamistikku kui 
sellist ei muudetaks. Arvamuse koostaja eesmärk on lisaks praeguse üldise raamistiku 
säilitamisele parandada süsteemi nii, et 2011. aastal kehtestatud menetluse järel tekkinud 
ummikseisud ei korduks juba käsitletud ega ka edaspidi arutusele tulla võivates küsimustes.

Arvamuse koostajale tundub, et kõnealuses ettepanekus on üks parandamist vajav aspekt 
läbipaistvus. Tundlikes küsimustes, nagu maksustamine, tarbijate tervis, toiduohutus ja 
keskkonnakaitse, ei pea liikmesriigid mitte ainult võtma vastutuse, vaid eelkõige ka nendest 
kodanikke teavitama. Vaid suurem läbipaistvus ja parem teave ELi otsustusprotsessi kohta aitab 
meil Euroopa kodanike usaldust hoida.

Selleks tuleb avalikustada nii komiteedes kui ka apellatsioonikomitees antud hääled ja anda 
selgitusi liikmesriikide põhjenduste kohta, kuid lisaks on vaja ka laiaulatuslikke 
teavituskampaaniaid menetluste kohta, riskianalüüsi ning ELis tegutsevate ametlike 
teadusasutuste, liidu asutuste ja institutsioonide ning liikmesriikide vahelist rollide jaotust.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et häälte avalikustamine ja liikmesriikidele esitatud nõue 
oma häält põhjendada võimaldab ka kohal olnud, kuid hääletamisest kõrvale hoiduda soovinud 
liikmesriikidel oma seisukohta selgitada, kuna nende häält ei võeta enam kvalifitseeritud 
häälteenamuse arvutamisel arvesse. Arvamuse koostaja arvates on komitee töös osalemata 
jätmise ja hääletamisest kõrvale hoidmise vahel oluline erinevus. Hääletamisest kõrvale 
hoidmine on ka poliitiline valik, mida peaks olema võimalik selgitada, kuid mis ei tohi süsteemi 
halvata, nii nagu seni juhtunud on.

Lisaks peab arvamuse koostaja demokraatia huvides tähtsaks seda, et Euroopa Parlamenti 
teavitataks alusaktide vastuvõtmisest alati samal ajal kui nõukogu. Ka juhul, kui komisjoni 
ettepanekus kavandatu kohaselt pöördutakse nõukogu poole, tuleb parlamenti nõukogu 
järeldustest teavitada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määrusega (EÜ) nr 182/2011 
kehtestatud süsteem on praktikas üldiselt 
hästi toiminud ning leidnud komisjoni ja 
teiste asjaosaliste rollide vahel sobiva 

(2) Määrusega (EÜ) nr 182/2011 
kehtestatud süsteem on praktikas üldiselt 
hästi toiminud ning leidnud komisjoni ja 
teiste asjaosaliste rollide vahel sobiva 
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institutsioonilise tasakaalu. See süsteem 
peaks seega muutmata kujul edasi toimima, 
välja arvatud teatavad sihipärased 
muudatused, mis käsitlevad menetluse 
teatavaid aspekte apellatsioonikomitee 
tasandil. Muudatuste eesmärk on tagada 
laiem poliitiline aruandekohustus ja 
vastutus poliitiliselt tundlike 
rakendusaktide eest, muutmata seejuures 
õiguslikku ja institutsioonilist vastutust 
rakendusaktide eest, nagu see on 
reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011.

institutsioonilise tasakaalu. Selles võib 
siiski täheldada puudusi sellistel juhtudel, 
kui liikmesriigid ei suuda saavutada 
alusaktide kohaselt moodustatud 
komiteedes nõutavat enamust ega esita 
arvamust, selle asemel, et võtta seisukoht. 
Sellisel juhul palutakse komisjonil võtta 
vastu otsused poliitiliselt tundlikes 
küsimustes, mis on sageli probleemsed. 
Sellised otsused on eriti probleemsed, kui 
neil on otsene mõju kodanikele ja 
ettevõtjatele. See süsteem peaks seega 
muutmata kujul edasi toimima, välja 
arvatud teatavad sihipärased muudatused, 
mis käsitlevad nõuande- ja 
kontrollimenetluse, sealhulgas 
apellatsioonikomitee tasandi menetluse 
teatavaid aspekte. Muudatuste eesmärk on 
tagada eelkõige liikmesriikide laiem 
poliitiline aruandekohustus ja vastutus 
poliitiliselt tundlike rakendusaktide eest, 
muutmata seejuures õiguslikku ja 
institutsioonilist vastutust rakendusaktide 
eest, nagu see on reguleeritud määruses 
(EL) nr 182/2011, säilitades samal ajal 
usaldusväärsetel, objektiivsetel ja 
mittediskrimineerivatel teadusandmetel 
põhineva otsuste tegemise vastavalt liidu 
õigusaktides sätestatud menetlustele ning 
uusimatele teaduslikele standarditele ja 
meetoditele.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Teatavate konkreetsete juhtumite 
puhul on määruses (EL) nr 182/2011 ette 
nähtud küsimuse edastamine 
apellatsioonikomiteele. Tegelikkuses on 
apellatsioonikomitee poole pöördutud 
juhtudel, kus komitees ei ole 
kontrollimenetluse raames saavutatud 
kvalifitseeritud häälteenamust ettepaneku 
poolt ega vastu, mistõttu arvamust ei ole 

(3) Teatavate konkreetsete juhtumite 
puhul on määruses (EL) nr 182/2011 ette 
nähtud küsimuse edastamine 
apellatsioonikomiteele. Tegelikkuses on 
apellatsioonikomitee poole pöördutud 
juhtudel, kus komitees ei ole 
kontrollimenetluse raames saavutatud 
kvalifitseeritud häälteenamust ettepaneku 
poolt ega vastu, mistõttu arvamust ei ole 
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esitatud. Enamik sellistest juhtumitest on 
olnud seotud geneetiliselt muundatud 
organismidega, geneetiliselt muundatud 
toidu ja söödaga ning 
taimekaitsevahenditega.

esitatud. Enamik sellistest juhtumitest on 
olnud seotud eriti tundlike valdkondadega, 
nagu maksustamine, tarbijate tervis, 
toiduohutus, keskkonnakaitse ja eelkõige 
geneetiliselt muundatud organismid, 
geneetiliselt muundatud toit ja sööt ning 
taimekaitsevahendid.

Selgitus

Oluline on meelde tuletada kõiki eriti tundlikke valdkondi ja mitte keskenduda vaid mõnele. 
Me ei tea, milline teema võib edaspidi ummikseisu tekitada. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3a) Oluline on meelde tuletada, et 
apellatsioonikomiteele on määruse (EL) 
nr 182/2011 kohaselt küsimusi edastatud 
ainult väga vähestel juhtudel.

Selgitus

Praegune süsteem toimib enamikul juhtudel hästi. Arvamuse puudumise korral 
apellatsioonikomitee tasandil toimuvad menetlused moodustavad ainult umbes 2 % kõikidest 
komiteedele esitatud rakendusaktide eelnõudest.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) See õigus on aga tunduvalt 
piiratum, kui on tegemist loa andmisega 
toodetele või ainetele, näiteks geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda puhul, kuna 
komisjon on kohustatud võtma otsuse vastu 
mõistliku aja jooksul ega saa 
otsusetegemisest kõrvale hoida.

(6) See õigus on aga tunduvalt 
piiratum, kui on tegemist loa andmisega 
toodetele või ainetele eriti tundlikes 
valdkondades, kuna komisjon on 
kohustatud võtma otsuse vastu mõistliku 
aja jooksul ega saa otsusetegemisest 
kõrvale hoida.
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Selgitus

Teksti ühtsuse huvides viidi tundlike valdkondade täpsemad näited üle põhjendusse 3, kuna 
eesmärk ei ole ka keskenduda ainult teatavatele küsimustele, sest me ei tea, mis võib tulevikus 
ummikseisu põhjustada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Ehkki komisjonil on volitus teha 
selliste juhtumite puhul otsuseid, siis 
küsimuste erilise tundlikkuse tõttu peaksid 
ka liikmesriigid võtma otsusetegemise 
protsessis igakülgse vastutuse. Seda aga ei 
juhtu, kui liikmesriigid ei suuda 
kvalifitseeritud häälteenamust saavutada, 
muu hulgas arvukate hääletamisest 
kõrvale hoidmise juhtude või hääletamisele 
mitteilmumise tõttu.

(7) Ehkki komisjonil on volitus teha 
selliste juhtumite puhul otsuseid, siis 
küsimuste erilise tundlikkuse tõttu peaksid 
liikmesriigid võtma otsustusprotsessis 
suurema vastutuse. Inimeste, loomade või 
taimede tervist või ohutust puudutavate 
õigusaktide puhul tuleks suuremat kaalu 
omistada poliitilisele vastutusele. Seda aga 
ei juhtu, kui liikmesriigid ei suuda 
kvalifitseeritud häälteenamust saavutada 
mitmesugustel põhjustel, sealhulgas 
arvukate hääletamisest kõrvale hoidmise 
juhtude või hääletamisele mitteilmumise 
tõttu.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et suurendada 
apellatsioonikomitee lisaväärtust, tuleks 
seega tema rolli suurendada, nähes ette 
võimaluse apellatsioonikomitee täiendava 
koosoleku pidamiseks arvamuse esitamata 
jätmise korral. Apellatsioonikomitee 
täiendava koosoleku nõuetekohane 
esindatuse tasand peaks olema ministrite 
tasand, mis tagaks poliitilise arutelu. 
Sellise täiendava koosoleku korraldamiseks 
tuleks apellatsioonikomitee arvamuse 

(8) Selleks et suurendada 
apellatsioonikomitee lisaväärtust, tuleks 
seega tema rolli suurendada, nähes 
erakorralistel asjaoludel ette võimaluse 
apellatsioonikomitee täiendava koosoleku 
pidamiseks võimalikult kiiresti arvamuse 
esitamata jätmise korral. 
Apellatsioonikomitee täiendava koosoleku 
esindatuse tasand peaks olema poliitiliselt 
asjakohane, näiteks ministrite tasand, mis 
tagaks poliitilise arutelu. Sellise täiendava 
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esitamise tähtaega pikendada. koosoleku korraldamiseks tuleks 
apellatsioonikomitee arvamuse esitamise 
tähtaega pikendada.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjonil peaks olema võimalus 
pöörduda konkreetsete juhtumite puhul 
nõukogu poole, et nõukogu edastaks oma 
seisukohad ja suunised arvamuse 
puudumise võimaliku laiema mõju, sh 
institutsionaalse, õigusliku, poliitilise ja 
rahvusvahelise mõju kohta. Komisjon 
peaks võtma nõukogu iga seisukoha 
arvesse kolme kuu jooksul pärast selle 
edastamist. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib komisjon edastamisel 
määrata lühema tähtaja.

(10) Teatavate juhtumite puhul peaks 
nõukogul olema komisjoni taotluse alusel 
võimalus väljendada oma vaateid 
arvamuse puudumise võimaliku laiema 
mõju, sh institutsionaalse, õigusliku, 
poliitilise, finants- ja rahvusvahelise mõju 
kohta. Komisjon peaks võtma nõukogu iga 
seisukoha arvesse kolme kuu jooksul pärast 
selle edastamist. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võib komisjon 
edastamisel määrata lühema tähtaja. 
Euroopa Parlamenti tuleks nõukogu 
poole pöördumise tulemustest võimalikult 
kiiresti teavitada.

Selgitus

Demokraatia huvides on oluline, et Euroopa Parlamenti teavitataks nõukogu poole 
pöördumise tulemustest.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Apellatsioonikomitee tasandil 
esindatud liikmesriikide häälte 
läbipaistvust tuleks suurendada ja 
liikmesriikide esindajate hääled 
avalikustada.

(11) Kogu nõuande- ja 
kontrollimenetluse läbipaistvust tuleks 
suurendada, seda nii komitee- kui ka 
apellatsioonikomitee tasandil, pidades 
eelkõige silmas teavet selle kohta, kuidas 
eri liikmesriikide esindajad hääletasid. Iga 
liikmesriigi antud hääl tuleb avalikustada 
ja sellega koos tuleks esitada ka pooldava 
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arvamuse, negatiivse arvamuse või 
erapooletuks jäämise põhjendus.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Et läbipaistvust suurendada, liidu 
kodanikke paremini teavitada ja 
suurendada nende usaldust liidu 
otsustusprotsessi vastu, peaksid komisjon 
ja liikmesriigid koostama ühisteatise, mis 
käsitleb riskihindamist, eriti seoses 
tundlike küsimustega, ning selles 
valdkonnas rakendatavat liidu 
otsustusprotsessi ja vastutuse jagunemist 
eelkõige liidus tegutsevate teadusasutuste, 
liidu ametite ja institutsioonide ning 
liikmesriikide vahel.

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on suurendada Euroopa kodanike usaldust ELi otsustusprotsessi vastu. 
Selleks on väga oluline korraldada laiaulatuslikke teavituskampaaniaid.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kui apellatsioonikomitee jätab arvamuse 
artikli 6 lõike 3 teise lõigu kohaselt 
esitamata, siis võib eesistuja otsustada, et 
apellatsioonikomitees peetakse täiendav 
koosolek ministrite tasandil. Sellisel juhul 
esitab apellatsioonikomitee oma arvamuse 
kolme kuu jooksul alates algse pöördumise 
kuupäevast.

Kui apellatsioonikomitee jätab arvamuse 
artikli 6 lõike 3 teise lõigu kohaselt 
esitamata, siis võib eesistuja otsustada, et 
apellatsioonikomitees peetakse võimalikult 
kiiresti täiendav koosolek asjakohasel 
poliitilisel tasandil, näiteks ministrite 
tasandil. Sellisel juhul esitab 
apellatsioonikomitee oma arvamuse kolme 
kuu jooksul alates algse pöördumise 
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kuupäevast.

Komisjon võib nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel otsustada 
käesolevas lõikes sätestatud tähtaegu 
lühendada.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikli 6 lõige 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Kui apellatsioonikomitee arvamust 
ei esita, võib komisjon suunata küsimuse 
arvamuse saamiseks nõukogusse, et 
nõukogu edastaks oma seisukohad ja 
suunised arvamuse puudumise võimaliku 
laiema mõju, sh institutsionaalse, 
õigusliku, poliitilise ja rahvusvahelise mõju 
kohta. Komisjon võtab arvesse nõukogu 
iga seisukoha, mis on esitatud kolme kuu 
jooksul pärast küsimuse edastamist. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
komisjon edastamisel määrata lühema 
tähtaja.

3a. Kui apellatsioonikomitee arvamust 
ei esita, võib nõukogu komisjoni taotluse 
alusel väljendada oma vaateid arvamuse 
puudumise võimaliku laiema mõju, sh 
institutsionaalse, õigusliku, poliitilise ja 
rahvusvahelise mõju kohta. Komisjon 
võtab arvesse nõukogu iga seisukoha, mis 
on esitatud kolme kuu jooksul pärast 
küsimuse edastamist. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võib komisjon 
edastamisel määrata lühema tähtaja. 
Euroopa Parlamenti teavitatakse nõukogu 
poole pöördumise tulemustest võimalikult 
kiiresti.

Selgitus

Demokraatia huvides on oluline, et Euroopa Parlamenti teavitataks võimalikult kiiresti 
nõukogu poole pöördumise tulemustest.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) hääletustulemused, sh 
apellatsioonikomitee puhul iga 

e) iga liikmesriigi esindaja poolt nii 
komiteedes kui ka apellatsioonikomitees 
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liikmesriigi esindaja antud hääl; väljendatud seisukohta kajastavad 
hääletustulemused, millega koos 
esitatakse ka pooldava arvamuse, 
negatiivse arvamuse või erapooletuks 
jäämise põhjendus;
(Käesolevat muudatust kohaldatakse kogu 
arutusel oleva seadusandliku teksti 
ulatuses ja muudatused tuleks viia sisse 
kogu teksti.)

Selgitus

Läbipaistvust tuleb suurendada, et taastada Euroopa kodanike usaldus Euroopa Liidu 
otsustusprotsessi vastu. Selleks on vaja avalikustada nii komiteedes kui ka 
apellatsioonikomitees antud hääled ja selgitada liikmesriikide põhjendusi. Liikmesriigid 
peavad vastutuse võtma.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 11 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3a) Artikli 11 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:

Kui põhiõigusakt võetakse vastu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt, 
võivad Euroopa Parlament ja nõukogu 
teatada komisjonile igal ajal, et nende 
arvates ületab rakendusakti eelnõu 
põhiõigusaktis sätestatud 
rakendamisvolitusi. Sellisel juhul vaatab 
komisjon kõnealuse rakendusakti eelnõu 
läbi, võttes arvesse väljendatud seisukohti, 
ning teavitab Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu, kas ta kavatseb rakendusakti 
eelnõu muutmata jätta, seda muuta või 
selle tagasi võtta.

Kui põhiõigusakt võetakse vastu 
seadusandliku tavamenetluse kohaselt, 
võivad Euroopa Parlament ja nõukogu, 
keda on teavitatud rakendusaktist 
samaaegselt ja võimalikult kiiresti, teatada 
komisjonile igal ajal, et nende arvates 
ületab rakendusakti või rakendusmeetme 
eelnõu põhiõigusaktis ette nähtud 
rakendamisvolitusi või on muul viisil liidu 
õigusega vastuolus. Sellisel juhul vaatab 
komisjon kõnealuse rakendusakti eelnõu 
läbi, võttes arvesse väljendatud seisukohti, 
ning teavitab Euroopa Parlamenti ja 
nõukogu, kas ta kavatseb rakendusakti 
eelnõu muutmata jätta, seda muuta või 
selle tagasi võtta.
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TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Arvamuse koostaja: Ville Niinistö

LÜHISELGITUS

Lissaboni lepingu artiklis 291 on sätestatud, et kui on vaja ühetaolisi tingimusi, antakse 
komisjonile seadusandlike aktidega rakendamisvolitused. Kuidas liikmesriigid kontrollivad 
rakendamisvolituste kasutamist ja sellega seotud rakendusaktide vastuvõtmist on sätestatud 
määruses 182/2011, mida praeguse ettepanekuga läbi vaadatakse. 

Paljudel juhtudel on kehtiv kord hästi toiminud. Siiski esineb eeskätt kontrollimenetluse puhul 
juhtumeid, mis on problemaatilisemad ja tõstatavad küsimuse, kes vastutab ja kelle omad on 
liikmesriikide tehtud otsused, eeskätt poliitiliselt tundlikes valdkondades, nagu inimeste, 
loomade ja taimede tervis ja ohutus.

Kontrollimenetluse korral on komisjoni esildatud rakendusakti vastuvõtmiseks vajalik 
kvalifitseeritud häälteenamus. Kui nimetatud enamust ei saavutata, võib komisjon pöörduda 
apellatsioonikomitee poole. Kui apellatsioonikomitees ei saa rakendusakt poolt- ega 
vastuhäälte enamust (arvamus puudub), võib komisjon ise otsustada, kas õigusakt vastu võtta 
või tagasi lükata. 

Probleemi lahendamiseks teeb komisjon läbivaatamise tulemusena ettepaneku:
 avalikustada liikmesriikide esindajate hääletuse seisukoht apellatsioonikomitees;
 kehtestada täiendavad apellatsioonitasandid ministrite tasandil ja võimaluse korral 

edastada küsimus nõukogu tasandil suuniste saamiseks;
 jätta erapooletud hääled arvestamata ja võtta kasutusele uus hääletusel osalemise kvoorum 

(liikmesriikide lihthäälteenamus). 

Arvamuse koostaja toetab täielikult ettepanekut suurendada läbipaistvust ja soovitab edasisi 
sarnaseid meetmeid kogu menetluse jooksul, sh liikmesriikide kohustus põhjendada 
rakendusakti vastuvõtmist või tagasilükkamist. Teisalt leiab arvamuse koostaja, et 
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täiendavatest apellatsioonitasanditest ei oleks tõenäoliselt kasu, kuna kogemus on näidanud, et 
apellatsioonikomiteedes toimunud hääletuste tulemused erinevad harva alaliste komiteede 
tulemustest. Samuti on arvamuse koostaja kindlalt vastu ettepanekule muuta kvoorumit ja 
häälte lugemise korda, sest see on lubamatu demokraatia seisukohast.

Et lahendada probleem, mis tekib olukorras, kus arvamust ei ole, tuleb ettepanekus teha vahet 
juhtumitel valdkonna ja otsuse iseloomu alusel. Tervishoiu, loomade ja taimede valdkonna 
toodete ja ainete puhul peaks komisjon juhul, kui loa andmise poolt ei ole kvalifitseeritud 
häälteenamust, aine keelama. Selline kord kaotaks komisjoni juhtumipõhise valiku ja tagaks 
suurema õiguskindluse, sest käesoleva määrusega nähakse ette kohustus häälteenamuse 
puudumise korral jätta ainele kasutusluba andmata.

Pealegi on sama alusakti puhul sageli olukord, kus liikmesriikidel puudub arvamus. Sellisel 
juhul tuleks komisjonile näha ette võimalus kavandada alusakti läbivaatamine just sellest 
lähtuvalt.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Parlament on loonud 
erikomisjoni, et uurida pestitsiididele 
liidus lubade andmise menetlust, 
eesmärgiga teha heakskiitmismenetluse 
puhul kindlaks võimalikud huvide 
konfliktid ja selgitada välja liidu ametite 
roll ning uurida, kas ametitel on oma 
kohustuste täitmiseks piisav arv töötajaid 
ja piisavad rahalised vahendid. Faktilisi 
järeldusi ja soovitusi sisaldavat 
lõppraportit, mille peab heaks kiitma 
Euroopa Parlamendi täiskogu, tuleks 
arvesse võtta määrusega (EL) nr 182/2011 
kehtestatud süsteemi parandamiseks.

Selgitus

Euroopa Parlamendi loodud erikomisjon hakkab tegelema käesoleva ettepaneku teatavate 
väga spetsiifiliste menetlustega. Selle tulemused võivad seega meie lähenemisviisi muuta, 
mistõttu neid tuleb algusest peale arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määrusega (EÜ) nr 182/2011 
kehtestatud süsteem on praktikas üldiselt 
hästi toiminud ning leidnud komisjoni ja 
teiste asjaosaliste rollide vahel sobiva 
institutsioonilise tasakaalu. See süsteem 
peaks seega muutmata kujul edasi toimima, 
välja arvatud teatavad sihipärased 
muudatused, mis käsitlevad menetluse 
teatavaid aspekte apellatsioonikomitee 
tasandil. Muudatuste eesmärk on tagada 
laiem poliitiline aruandekohustus ja 
vastutus poliitiliselt tundlike 
rakendusaktide eest, muutmata seejuures 
õiguslikku ja institutsioonilist vastutust 
rakendusaktide eest, nagu see on 
reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011.

(2) Määrusega (EL) nr 182/2011 
kehtestatud süsteem on praktikas üldiselt 
hästi toiminud ning leidnud komisjoni ja 
teiste asjaosaliste rollide vahel sobiva 
institutsioonilise tasakaalu. See süsteem 
peaks seega muutmata kujul edasi toimima, 
välja arvatud teatavad sihipärased 
muudatused, mis käsitlevad 
kontrollimenetluse, nõuandemenetluse ja 
apellatsioonikomitee tasandi menetluse 
teatavaid aspekte. Muudatuste eesmärk on 
tagada eelkõige liikmesriikide laiem 
poliitiline aruandekohustus ja vastutus 
poliitiliselt tundlike rakendusaktide eest 
ning võtta rohkem arvesse 
ettevaatuspõhimõtet, muutmata seejuures 
õiguslikku ja institutsioonilist vastutust 
rakendusaktide eest, nagu see on 
reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Teatavate konkreetsete juhtumite 
puhul on määruses (EL) nr 182/2011 ette 
nähtud küsimuse edastamine 
apellatsioonikomiteele. Tegelikkuses on 
apellatsioonikomitee poole pöördutud 
juhtudel, kus komitees ei ole 
kontrollimenetluse raames saavutatud 
kvalifitseeritud häälteenamust ettepaneku 
poolt ega vastu, mistõttu arvamust ei ole 
esitatud. Enamik sellistest juhtumitest on 
olnud seotud geneetiliselt muundatud 
organismidega, geneetiliselt muundatud 

(3) Teatavate konkreetsete juhtumite 
puhul on määruses (EL) nr 182/2011 ette 
nähtud küsimuse edastamine 
apellatsioonikomiteele. Tegelikkuses on 
apellatsioonikomitee poole pöördutud 
juhtudel, kus komitees ei ole 
kontrollimenetluse raames saavutatud 
kvalifitseeritud häälteenamust ettepaneku 
poolt ega vastu, mistõttu arvamust ei ole 
esitatud. Enamik sellistest juhtumitest on 
olnud seotud geneetiliselt muundatud 
organismidega, geneetiliselt muundatud 
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toidu ja söödaga ning 
taimekaitsevahenditega.

toidu ja söödaga ning 
taimekaitsevahenditega ning need on 
sellised teemad, mille puhul liikmesriikide 
arvamused ja otsustusprotsess on ülimalt 
tähtsad.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kogemus on näidanud, et valdaval 
enamikul juhtudest kordab 
apellatsioonikomitee kontrollimenetluse 
komitee tulemust ja arvamust ei esitata. 
Seega ei ole apellatsioonikomitee aidanud 
liikmesriikide seisukohti selgitada.

(4) Kogemus on näidanud, et valdaval 
enamikul juhtudest kordab 
apellatsioonikomitee kontrollimenetluse 
komitee tulemust ja arvamust ei esitata. 
Seega ei ole apellatsioonikomitee aidanud 
liikmesriikide seisukohti selgitada ja 
selline ebaselgus omakorda aeglustab 
väga olulisi küsimusi käsitlevat 
otsusetegemise protsessi liidus.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Ehkki komisjonil on volitus teha 
selliste juhtumite puhul otsuseid, siis 
küsimuste erilise tundlikkuse tõttu peaksid 
ka liikmesriigid võtma otsusetegemise 
protsessis igakülgse vastutuse. Seda aga ei 
juhtu, kui liikmesriigid ei suuda 
kvalifitseeritud häälteenamust saavutada, 
muu hulgas arvukate hääletamisest 
kõrvale hoidmise juhtude või 
hääletamisele mitteilmumise tõttu.

(7) Ehkki komisjonil on praegu volitus 
teha selliste juhtumite puhul otsuseid, siis 
küsimuste erilise tundlikkuse tõttu peaksid 
liikmesriigid võtma otsusetegemise 
protsessis suurema vastutuse. Seetõttu on 
äärmiselt oluline ergutada liikmesriike 
võtma vastu selge otsus, kas siis poolt või 
vastu, ning oma kohalolekuga aktiivselt 
hääletusel osalema. Kui rakendusakti 
eelnõus käsitletakse inimeste, loomade või 
taimede tervise või ohutuse kaitset, peaks 
ettevaatuspõhimõte olema ülimuslik. Kui 
liikmesriigid ei suuda sellistel juhtudel 
kvalifitseeritud häälteenamusega vastu 
võtta teatavale tootele või ainele loa 
andmise ettepanekut, tuleks see lugeda 
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loa andmisest keeldumiseks.

Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et suurendada 
apellatsioonikomitee lisaväärtust, tuleks 
seega tema rolli suurendada, nähes ette 
võimaluse apellatsioonikomitee täiendava 
koosoleku pidamiseks arvamuse esitamata 
jätmise korral. Apellatsioonikomitee 
täiendava koosoleku nõuetekohane 
esindatuse tasand peaks olema ministrite 
tasand, mis tagaks poliitilise arutelu. 
Sellise täiendava koosoleku 
korraldamiseks tuleks 
apellatsioonikomitee arvamuse esitamise 
tähtaega pikendada.

välja jäetud

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Apellatsioonikomitee 
hääletamiseeskirju tuleks muuta, et 
vähendada arvamuse esitamata jätmise 
riski ning motiveerida liikmesriikide 
esindajaid selget seisukohta võtma. 
Seetõttu tuleks kvalifitseeritud 
häälteenamuse arvutamisel lugeda 
osalevateks liikmesriikideks üksnes 
kohalviibivad või esindatud ja 
hääletamisel osalevad liikmesriigid. 
Selleks et tagada hääletustulemuste 
representatiivsus, tuleks hääletus lugeda 
kehtivaks üksnes juhul, kui 
apellatsioonikomitee hääletusel osaleb 
liikmesriikide lihthäälteenamus. Kui 
kvoorumit ei saavutata enne komitee 
otsusetegemise tähtaja möödumist, siis 

välja jäetud
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loetakse, et komitee ei ole arvamust 
esitanud, nagu seda tehakse ka praegu.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjonil peaks olema võimalus 
pöörduda konkreetsete juhtumite puhul 
nõukogu poole, et nõukogu edastaks oma 
seisukohad ja suunised arvamuse 
puudumise võimaliku laiema mõju, sh 
institutsionaalse, õigusliku, poliitilise ja 
rahvusvahelise mõju kohta. Komisjon 
peaks võtma nõukogu iga seisukoha 
arvesse kolme kuu jooksul pärast selle 
edastamist. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib komisjon edastamisel 
määrata lühema tähtaja.

välja jäetud

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Apellatsioonikomitee tasandil 
esindatud liikmesriikide häälte 
läbipaistvust tuleks suurendada ja 
liikmesriikide esindajate hääled 
avalikustada.

(11) Kogu nõuande-, 
kontrollimenetluse- ja 
apellatsioonikomitee tasandi menetluse 
läbipaistvust tuleks suurendada. Eelkõige 
tuleks avalikustada liikmesriikide 
esindajate hääled, sealhulgas nende 
hääletamiskavatsused, kui ametlikku 
hääletust ei toimu. Selliseid nõudeid 
tuleks kohaldada hääletustele 
apellatsioonikomitees, kontrollimenetluse 
komitees ja kogu nõuandemenetluse 
jooksul. Avalikustada tuleks 
üksikasjalikum teave eksperdikomiteede 
koosseisu kohta.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) artikli 3 lõikesse 7 lisatakse kuues 
lõik:

välja jäetud

„Kui apellatsioonikomitee jätab arvamuse 
artikli 6 lõike 3 teise lõigu kohaselt 
esitamata, siis võib eesistuja otsustada, et 
apellatsioonikomitees peetakse täiendav 
koosolek ministrite tasandil. Sellisel juhul 
esitab apellatsioonikomitee oma arvamuse 
kolme kuu jooksul alates algse 
pöördumise kuupäevast.“;

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõikele 1 lisatakse teine lõik: välja jäetud
„Apellatsioonikomitee osalevateks 
liikmeteks loetakse aga üksnes need 
liikmed, kes on hääletamise ajal kohal või 
esindatud ega hoia hääletamisest kõrvale. 
Artikli 5 lõikes 1 osutatud häälteenamus 
on Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 238 lõike 3 punktis a osutatud 
kvalifitseeritud häälteenamus. 
Hääletamine loetakse kehtivaks üksnes 
juhul, kui selles osaleb liikmesriikide 
lihtenamus.“;

Muudatusettepanek 12
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 6 – lõige 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 3a: välja jäetud
„3a. Kui apellatsioonikomitee arvamust 
ei esita, võib komisjon suunata küsimuse 
arvamuse saamiseks nõukogusse, et 
nõukogu edastaks oma seisukohad ja 
suunised arvamuse puudumise võimaliku 
laiema mõju, sh institutsionaalse, 
õigusliku, poliitilise ja rahvusvahelise 
mõju kohta. Komisjon võtab arvesse 
nõukogu iga seisukoha, mis on esitatud 
kolme kuu jooksul pärast küsimuse 
edastamist. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib komisjon edastamisel 
määrata lühema tähtaja.“;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) lisatakse järgmine lõige:
„4 a. Kui alusaktis käsitletakse inimeste, 
loomade või taimede tervise või ohutuse 
kaitset ning sellest tuleneva rakendusakti 
eelnõu sisaldab ettepanekut mingile 
ainele või tootele loa andmiseks, siis 
juhul, kui artikli 5 lõikes 1 osutatud 
häälteenamusega seda ettepanekut ei 
toetata, ei võta komisjon erandina lõikes 3 
sätestatust asjaomase rakendusakti eelnõu 
vastu ning see loetakse loa andmisest 
keeldumiseks.“;
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a) lõike 1 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:

1. Komisjon peab komiteemenetluste 
registrit, milles sisalduvad:

„1. Komisjon peab avalikku 
komiteemenetluste registrit, mis on 
kättesaadav internetis. Selles avalikus 
registris sisalduvad:“;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a a) lõike 1 punkt c asendatakse 
järgmisega:

c) protokollide kokkuvõtted ning 
nimekirjad asutustest ja 
organisatsioonidest, kuhu kuuluvad 
liikmesriikide poolt neid esindama 
määratud isikud;

„c) protokollide kokkuvõtted, 
koosolekul osalenute nimed ning asutuste 
ja organisatsioonide nimed, keda 
koosolekul osalenud esindavad;“

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) hääletustulemused, sh 
apellatsioonikomitee puhul iga 
liikmesriigi esindaja antud hääl;“

e) nii komiteedes kui ka 
apellatsioonikomitees antud hääli 
avalikustavad hääletustulemused koos 
põhjendusega, sh erapooletuks jäämise 
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juhud;

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lõige 3 jäetakse välja;

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a b (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a b) lõige 4 jäetakse välja;

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lõige 5 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„5. Registris avaldatakse viited kõigile 
lõike 1 punktides a–d, f ja g osutatud 
dokumentidele ning lõike 1 punktides e–h 
osutatud teabele.“

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik1 – punkt 3 a (uus)
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Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) artiklisse 11 lisatakse järgmine 
lõik:
„Lisaks, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu leiab, et alusaktiga komisjonile 
antud rakendamisvolitused tuleb läbi 
vaadata, võib ta igal ajal paluda 
komisjonil esitada ettepaneku nimetatud 
alusakti muutmiseks.“

Selgitus

Kui sarnastel juhtudel on raske liikmesriikidelt positiivset arvamust saada, tuleks kaaluda 
asjaomaste alusaktidega komisjonile antud rakendamisvolituste muutmist.
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NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri Eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes
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17.6.2020

PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU KOMISJONI ARVAMUS

õiguskomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis 
käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Arvamuse koostaja: Bronis Ropė

LÜHISELGITUS

Käesolev arvamuse projekt on vastus Euroopa Komisjoni seadusandlikule ettepanekule, 
millega tahetakse muuta komiteemenetluse eeskirju. Nimetatud komiteemenetlus on 
menetlus, mille käigus eksperdikomisjonid, millesse kuuluvad liikmesriikide ministeeriumite 
eksperdid ja mida juhatab Euroopa Komisjoni vastav osakond, võtavad vastu teiseseid 
õigusakte, eeskätt rakendusakte ja delegeeritud õigusakte. Parlamendis saame need 
õigusaktid, näiteks delegeeritud õigusaktid kas heaks kiita või tagasi lükata, kuid ei saa neid 
muuta. Käesolevas arvamuse projektis kavatseb arvamuse koostaja teha järgmist:

– suurendada demokraatiat ja komiteemenetluse kaudu tehtud otsuste demokraatlikku 
õiguspärasust;

– suurendada läbipaistvust kõigis komiteemenetluse etappides, muutes selle 
usaldusväärsemaks;

– ergutada liikmesriike muutuma vastutustundlikumaks tähtsa rolli suhtes, mida nad täidavad;

– tagada, et tähtsate otsuste tegemist ei jäeta väikesele arvule liikmesriikidele, mis juhtuks, 
kui erapooletuid ei võeta arvesse, nagu on praegu välja pakutud komisjoni ettepanekus.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse 
järgmisi muudatusettepanekuid:
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määrusega (EÜ) nr 182/2011 
kehtestatud süsteem on praktikas üldiselt 
hästi toiminud ning leidnud komisjoni ja 
teiste asjaosaliste rollide vahel sobiva 
institutsioonilise tasakaalu. See süsteem 
peaks seega muutmata kujul edasi toimima, 
välja arvatud teatavad sihipärased 
muudatused, mis käsitlevad menetluse 
teatavaid aspekte apellatsioonikomitee 
tasandil. Muudatuste eesmärk on tagada 
laiem poliitiline aruandekohustus ja 
vastutus poliitiliselt tundlike 
rakendusaktide eest, muutmata seejuures 
õiguslikku ja institutsioonilist vastutust 
rakendusaktide eest, nagu see on 
reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011.

(2) Määrusega (EÜ) nr 182/2011 
kehtestatud süsteem on praktikas üldiselt 
hästi toiminud ning leidnud komisjoni ja 
teiste asjaosaliste rollide vahel sobiva 
institutsioonilise tasakaalu. See süsteem 
peaks seega muutmata kujul edasi toimima, 
välja arvatud teatavad sihipärased 
muudatused, mis käsitlevad menetluse 
teatavaid aspekte praegu halvasti toimiva 
apellatsioonikomitee tasandil. Muudatuste 
eesmärk on tagada laiem poliitiline 
aruandekohustus ja vastutus poliitiliselt 
tundlike rakendusaktide eest (eelkõige 
loomade tervise ja heaolu, toiduohutuse, 
keskkonnakaitse ja kliimamuutuste 
valdkonnas) ning võtta arvesse 
ettevaatuspõhimõtet, muutmata seejuures 
õiguslikku ja institutsioonilist vastutust 
rakendusaktide eest, nagu see on 
reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011. 
Need muudatused peaksid võimaldama 
säilitada riskihindamises ja 
otsustusprotsessis teaduspõhise 
lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Kogemus on näidanud, et valdaval 
enamikul juhtudest kordab 
apellatsioonikomitee kontrollimenetluse 
komitee tulemust ja arvamust ei esitata. 
Seega ei ole apellatsioonikomitee aidanud 
liikmesriikide seisukohti selgitada.

(4) Kogemus on näidanud, et valdaval 
enamikul juhtudest kordab 
apellatsioonikomitee kontrollimenetluse 
komitee tulemust ja arvamust ei esitata. 
Seega ei ole apellatsioonikomitee täitnud 
oma ülesannet selgitada liikmesriikide 
seisukohti, jättes paljudel juhtudel otsuse 
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tegemise komisjoni pädevusse.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Määruses (EL) nr 182/2011 on 
sätestatud, et komisjon võib sellistel 
juhtudel võtta vastu rakendusakti eelnõu, 
mistõttu jääb kaalutlusõigus komisjonile.

(5) Määruses (EL) nr 182/2011 on 
sätestatud, et komisjon võib sellistel 
juhtudel õigusaktide tulemusliku 
kohaldamise tagamiseks võtta vastu 
rakendusakti eelnõu, mistõttu jääb 
kaalutlusõigus komisjonile.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) See õigus on aga tunduvalt 
piiratum, kui on tegemist loa andmisega 
toodetele või ainetele, näiteks geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda puhul, kuna 
komisjon on kohustatud võtma otsuse vastu 
mõistliku aja jooksul ega saa 
otsusetegemisest kõrvale hoida.

(6) See õigus on aga tunduvalt 
piiratum, kui on tegemist loa andmisega 
toodetele või ainetele, näiteks geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda puhul, kuna 
komisjon on kohustatud võtma otsuse vastu 
mõistliku aja jooksul ega saa 
otsusetegemisest kõrvale hoida. Euroopa 
Ombudsman juhtis oma otsuses juhtumi 
nr 1582/2014 kohta tähelepanu sellele, et 
komisjon peab järgima kehtivaid 
õigusnorme geneetiliselt muundatud 
organismide lubamise tähtaegade kohta.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Ehkki komisjonil on volitus teha 
selliste juhtumite puhul otsuseid, siis 

(7) Ehkki komisjonil on volitus teha 
selliste juhtumite puhul otsuseid, siis 
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küsimuste erilise tundlikkuse tõttu peaksid 
ka liikmesriigid võtma otsusetegemise 
protsessis igakülgse vastutuse. Seda aga ei 
juhtu, kui liikmesriigid ei suuda 
kvalifitseeritud häälteenamust saavutada, 
muu hulgas arvukate hääletamisest 
kõrvale hoidmise juhtude või 
hääletamisele mitteilmumise tõttu.

küsimuste erilise tundlikkuse tõttu peaksid 
ka liikmesriigid võtma otsusetegemise 
protsessis igakülgse vastutuse. Seda aga ei 
juhtu, kui liikmesriigid ei suuda 
kvalifitseeritud häälteenamust saavutada.

Selgitus

Pärast komisjoni ettepaneku avaldamist ja hääletusele panemist on paljud asjaosalised jätnud 
hääletamata või kohale tulemata. Kuid 2019. aasta algusest saadik on selles asjas palju 
muutunud.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et suurendada 
apellatsioonikomitee lisaväärtust, tuleks 
seega tema rolli suurendada, nähes ette 
võimaluse apellatsioonikomitee täiendava 
koosoleku pidamiseks arvamuse esitamata 
jätmise korral. Apellatsioonikomitee 
täiendava koosoleku nõuetekohane 
esindatuse tasand peaks olema ministrite 
tasand, mis tagaks poliitilise arutelu. 
Sellise täiendava koosoleku 
korraldamiseks tuleks 
apellatsioonikomitee arvamuse esitamise 
tähtaega pikendada.

(8) Selleks et suurendada 
apellatsioonikomitee lisaväärtust, tuleks 
seega tema rolli suurendada, korraldades 
selle koosoleku ministrite tasandil, mis 
tagaks poliitilise arutelu.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8a) Riskihindajad peaksid võtma 
arvesse tootelubade sotsiaal-
majanduslikku analüüsi, kuna kõik 
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apellatsioonikomitee hääletusel esitatud 
muudatusettepanekud võivad 
otsustusprotsessi edasi lükata, eriti väga 
tundlikel juhtudel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Apellatsioonikomitee 
hääletamiseeskirju tuleks muuta, et 
vähendada arvamuse esitamata jätmise 
riski ning motiveerida liikmesriikide 
esindajaid selget seisukohta võtma. 
Seetõttu tuleks kvalifitseeritud 
häälteenamuse arvutamisel lugeda 
osalevateks liikmesriikideks üksnes 
kohalviibivad või esindatud ja 
hääletamisel osalevad liikmesriigid. 
Selleks et tagada hääletustulemuste 
representatiivsus, tuleks hääletus lugeda 
kehtivaks üksnes juhul, kui 
apellatsioonikomitee hääletusel osaleb 
liikmesriikide lihthäälteenamus. Kui 
kvoorumit ei saavutata enne komitee 
otsusetegemise tähtaja möödumist, siis 
loetakse, et komitee ei ole arvamust 
esitanud, nagu seda tehakse ka praegu.

välja jäetud

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjonil peaks olema võimalus 
pöörduda konkreetsete juhtumite puhul 
nõukogu poole, et nõukogu edastaks oma 
seisukohad ja suunised arvamuse 
puudumise võimaliku laiema mõju, sh 
institutsionaalse, õigusliku, poliitilise ja 
rahvusvahelise mõju kohta. Komisjon 

välja jäetud
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peaks võtma nõukogu iga seisukoha 
arvesse kolme kuu jooksul pärast selle 
edastamist. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib komisjon edastamisel 
määrata lühema tähtaja.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Apellatsioonikomitee tasandil 
esindatud liikmesriikide häälte 
läbipaistvust tuleks suurendada ja 
liikmesriikide esindajate hääled 
avalikustada.

(11) Läbipaistvust kogu protsessis, 
sealhulgas seoses üldsusele kättesaadava 
teabega selle kohta, kuidas liikmesriikide 
esindajad hääletasid, tuleks suurendada. 
Liikmesriikide esindajate häälte sisulised 
põhjendused tuleks avalikustada. Tuleks 
anda üksikasjalikku teavet, sealhulgas 
komiteede koosseisu ja nendes osalemise 
kohta, esindatud liikmesriikide 
ametiasutuste kohta, koosolekute 
päevakordade ning arutatavate 
dokumentide ja tekstide kohta.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

(-1) artikli 3 lõike 7 esimest lõiku 
muudetakse järgmiselt:

(7) Kui see on asjakohane, hõlmab 
kontrollimehhanism küsimuse edastamist 
apellatsioonikomiteele.

„7. Kui see on asjakohane, hõlmab 
kontrollimehhanism küsimuse edastamist 
apellatsioonikomiteele ministrite 
tasandil.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN

Muudatusettepanek 12
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 6 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) artikli 3 lõikesse 7 lisatakse kuues 
lõik: 

välja jäetud

„Kui apellatsioonikomitee jätab arvamuse 
artikli 6 lõike 3 teise lõigu kohaselt 
esitamata, siis võib eesistuja otsustada, et 
apellatsioonikomitees peetakse täiendav 
koosolek ministrite tasandil. Sellisel juhul 
esitab apellatsioonikomitee oma arvamuse 
kolme kuu jooksul alates algse 
pöördumise kuupäevast.“;

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõikele 1 lisatakse teine lõik: välja jäetud
„Apellatsioonikomitee osalevateks 
liikmeteks loetakse aga üksnes need 
liikmed, kes on hääletamise ajal kohal või 
esindatud ega hoia hääletamisest kõrvale. 
Artikli 5 lõikes 1 osutatud häälteenamus 
on Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 238 lõike 3 punktis a osutatud 
kvalifitseeritud häälteenamus. 
Hääletamine loetakse kehtivaks üksnes 
juhul, kui selles osaleb liikmesriikide 
lihtenamus.“; 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
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Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 3a: välja jäetud
„3a. Kui apellatsioonikomitee arvamust 
ei esita, võib komisjon suunata küsimuse 
arvamuse saamiseks nõukogusse, et 
nõukogu edastaks oma seisukohad ja 
suunised arvamuse puudumise võimaliku 
laiema mõju, sh institutsionaalse, 
õigusliku, poliitilise ja rahvusvahelise 
mõju kohta. Komisjon võtab arvesse 
nõukogu iga seisukoha, mis on esitatud 
kolme kuu jooksul pärast küsimuse 
edastamist. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib komisjon edastamisel 
määrata lühema tähtaja.“;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) lisatakse järgmine lõige:
„4a. Kui vaatamata positiivsele 
ohuhinnangule, milles kinnitatakse, et 
toode, millele luba taotletakse, on 
vähemalt niisama ohutu kui juba turul 
olev toode või aine, ei esitata arvamust, 
võtab komisjon erandina lõikest 3 vastu 
rakendusakti eelnõu.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)
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Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a) esimest lõiku muudetakse 
järgmiselt:

1. Komisjon peab komiteemenetluste 
registrit, milles sisalduvad:

„1. Komisjon peab avalikku 
komiteemenetluste registrit, milles 
sisalduvad:“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt b

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-aa) lõike 1 punkti b muudetakse 
järgmiselt:

b) komiteede koosolekute päevakorrad; „b) komiteede koosolekute päevakorrad, 
sealhulgas otsustamiseks esitatud tekstide 
projektid ja arutatavad dokumendid;“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) hääletustulemused, sh 
apellatsioonikomitee puhul iga 
liikmesriigi esindaja antud hääl;

e) hääletanute nimekiri, 
hääletustulemused, iga liikmesriigi 
selgitus hääletamise või hääletamisest 
hoidumise kohta ja koosolekult 
puudumise põhjus;
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PÕHISEADUSKOMISJONI ARVAMUS

õiguskomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis 
käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Arvamuse koostaja: Pascal Durand

LÜHISELGITUS

Põhiseaduskomisjon võttis 24. mail 2018 vastu allpool esitatud arvamuse õiguskomisjoni 
raporti kohta. Õiguskomisjon ei viinud aga määruse ettepanekuga seotud tööd Euroopa 
Parlamendi eelmise koosseisu ametiajal lõpule. 21. oktoobril 2019 otsustas parlament 
kooskõlas kodukorra artikliga 240 selle ettepanekuga tööd jätkata. Seetõttu esitab 
põhiseaduskomisjon allpool oleva arvamuse uuesti õiguskomisjonile.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põhiseaduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määrusega (EÜ) nr 182/2011 
kehtestatud süsteem on praktikas üldiselt 
hästi toiminud ning leidnud komisjoni ja 
teiste asjaosaliste rollide vahel sobiva 
institutsioonilise tasakaalu. See süsteem 
peaks seega muutmata kujul edasi toimima, 
välja arvatud teatavad sihipärased 
muudatused, mis käsitlevad menetluse 

(2) Määrusega (EÜ) nr 182/2011 
kehtestatud süsteem on praktikas üldiselt 
hästi toiminud ning leidnud komisjoni ja 
teiste asjaosaliste rollide vahel sobiva 
institutsioonilise tasakaalu. Seepärast ei 
ole see parim aeg alustada süsteemi 
olulist reformimist. See süsteem peaks 
seega muutmata kujul edasi toimima, välja 
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teatavaid aspekte apellatsioonikomitee 
tasandil. Muudatuste eesmärk on tagada 
laiem poliitiline aruandekohustus ja 
vastutus poliitiliselt tundlike 
rakendusaktide eest, muutmata seejuures 
õiguslikku ja institutsioonilist vastutust 
rakendusaktide eest, nagu see on 
reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011.

arvatud teatavad sihipärased muudatused, 
mis käsitlevad menetluste läbipaistvust ja 
menetluse teatavaid aspekte 
apellatsioonikomitee tasandil. Muudatused 
käsitlevad vaid väikest osa 
kontrollimenetlustest ja nende eesmärk on 
tagada laiem poliitiline aruandekohustus ja 
vastutus poliitiliselt tundlike 
rakendusaktide eest, muutmata seejuures 
õiguslikku ja institutsioonilist vastutust 
rakendusaktide eest, nagu see on 
reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Teatavate konkreetsete juhtumite 
puhul on määruses (EL) nr 182/2011 ette 
nähtud küsimuse edastamine 
apellatsioonikomiteele. Tegelikkuses on 
apellatsioonikomitee poole pöördutud 
juhtudel, kus komitees ei ole 
kontrollimenetluse raames saavutatud 
kvalifitseeritud häälteenamust ettepaneku 
poolt ega vastu, mistõttu arvamust ei ole 
esitatud. Enamik sellistest juhtumitest on 
olnud seotud geneetiliselt muundatud 
organismidega, geneetiliselt muundatud 
toidu ja söödaga ning 
taimekaitsevahenditega.

(3) Teatavate konkreetsete juhtumite 
puhul on määruses (EL) nr 182/2011 ette 
nähtud küsimuse edastamine 
apellatsioonikomiteele. Tegelikkuses on 
apellatsioonikomitee poole pöördutud 
juhtudel – eelkõige seoses geneetiliselt 
muundatud organismidega, geneetiliselt 
muundatud toidu ja söödaga ning 
taimekaitsevahenditega –, kus komitees ei 
ole kontrollimenetluse raames saavutatud 
kvalifitseeritud häälteenamust ettepaneku 
poolt ega vastu, mistõttu arvamust ei ole 
esitatud. Seega puudutab see väga väikest 
osa juhtumitest, mille suhtes kohaldatakse 
kontrollimenetlust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) See õigus on aga tunduvalt 
piiratum, kui on tegemist loa andmisega 
toodetele või ainetele, näiteks geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda puhul, kuna 
komisjon on kohustatud võtma otsuse 

(6) Kui on aga tegemist loa andmisega 
toodetele või ainetele, näiteks geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda puhul, on 
komisjon kohustatud võtma otsuse vastu 
mõistliku aja jooksul ega saa 
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vastu mõistliku aja jooksul ega saa 
otsusetegemisest kõrvale hoida.

otsusetegemisest kõrvale hoida.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Ehkki komisjonil on volitus teha 
selliste juhtumite puhul otsuseid, siis 
küsimuste erilise tundlikkuse tõttu peaksid 
ka liikmesriigid võtma otsusetegemise 
protsessis igakülgse vastutuse. Seda aga ei 
juhtu, kui liikmesriigid ei suuda 
kvalifitseeritud häälteenamust saavutada, 
muu hulgas arvukate hääletamisest 
kõrvale hoidmise juhtude või 
hääletamisele mitteilmumise tõttu.

(7) Ehkki komisjon on pädev tegema 
selliste juhtumite puhul otsuseid, siis 
küsimuste erilise tundlikkuse tõttu peaksid 
ka liikmesriigid võtma otsusetegemise 
protsessis suurema vastutuse. Kui õigusakt 
käsitleb inimeste, loomade või taimede 
tervise või ohutuse kaitset ja kui 
liikmesriigid ei suuda sellistel juhtudel 
kvalifitseeritud häälteenamusega võtta 
vastu teatavale tootele või ainele loa 
andmise ettepanekut, tuleks see lugeda 
loa andmisest keeldumiseks. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Selleks et suurendada 
apellatsioonikomitee lisaväärtust, tuleks 
seega tema rolli suurendada, nähes ette 
võimaluse apellatsioonikomitee täiendava 
koosoleku pidamiseks arvamuse esitamata 
jätmise korral. Apellatsioonikomitee 
täiendava koosoleku nõuetekohane 
esindatuse tasand peaks olema ministrite 
tasand, mis tagaks poliitilise arutelu. 
Sellise täiendava koosoleku korraldamiseks 
tuleks apellatsioonikomitee arvamuse 
esitamise tähtaega pikendada.

(8) Apellatsioonikomitee rolli tuleks 
seega suurendada, nähes ette võimaluse 
apellatsioonikomitee täiendava koosoleku 
pidamiseks arvamuse esitamata jätmise 
korral. Apellatsioonikomitee täiendava 
koosoleku nõuetekohane esindatuse tasand 
peaks eelistatavalt olema ministrite tasand, 
mis tagaks poliitilise arutelu. Sellise 
täiendava koosoleku korraldamiseks tuleks 
apellatsioonikomitee arvamuse esitamise 
tähtaega pikendada.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Apellatsioonikomitee 
hääletamiseeskirju tuleks muuta, et 
vähendada arvamuse esitamata jätmise 
riski ning motiveerida liikmesriikide 
esindajaid selget seisukohta võtma. 
Seetõttu tuleks kvalifitseeritud 
häälteenamuse arvutamisel lugeda 
osalevateks liikmesriikideks üksnes 
kohalviibivad või esindatud ja 
hääletamisel osalevad liikmesriigid. 
Selleks et tagada hääletustulemuste 
representatiivsus, tuleks hääletus lugeda 
kehtivaks üksnes juhul, kui 
apellatsioonikomitee hääletusel osaleb 
liikmesriikide lihthäälteenamus. Kui 
kvoorumit ei saavutata enne komitee 
otsusetegemise tähtaja möödumist, siis 
loetakse, et komitee ei ole arvamust 
esitanud, nagu seda tehakse ka praegu.

välja jäetud

Selgitus

Hääletamiseeskirjade muutmist ei näi ajendavat mitte niivõrd soov suurendada liikmesriikide 
vastutust, kuivõrd saavutada teatav statistiline tulemus. Liikmesriikide esindajatel võivad olla 
hääletamata jätmiseks mõjuvad põhjused.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjonil peaks olema võimalus 
pöörduda konkreetsete juhtumite puhul 
nõukogu poole, et nõukogu edastaks oma 
seisukohad ja suunised arvamuse 
puudumise võimaliku laiema mõju, sh 
institutsionaalse, õigusliku, poliitilise ja 
rahvusvahelise mõju kohta. Komisjon 
peaks võtma nõukogu iga seisukoha 
arvesse kolme kuu jooksul pärast selle 
edastamist. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib komisjon edastamisel 
määrata lühema tähtaja.

(10) Teatavate juhtumite puhul võivad 
Euroopa Parlament ja nõukogu otsustada 
komisjoni taotluse alusel esitada oma 
seisukohad apellatsioonikomitee hääletuse 
tulemuse võimaliku laiema mõju, sh 
institutsionaalse, õigusliku, poliitilise ja 
rahvusvahelise mõju kohta. Sellisel juhul 
tuleks need seisukohad esitada kolme kuu 
jooksul.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Apellatsioonikomitee tasandil 
esindatud liikmesriikide häälte 
läbipaistvust tuleks suurendada ja 
liikmesriikide esindajate hääled 
avalikustada.

(11) Kogu seadusandliku menetluse 
läbipaistvust tuleks suurendada. Eelkõige 
tuleks liikmesriikide esindajate hääled 
avalikustada. Kui alusaktis käsitletakse 
inimeste, loomade või taimede tervise või 
ohutuse kaitset ning sellest tuleneva 
rakendusakti eelnõu sisaldab ettepanekut 
teatavale tootele või ainele loa andmiseks, 
peaks iga liikmesriigi esindaja oma 
hääletamisotsust sisuliselt põhjendama. 
Täpsemat teavet tuleks anda ka komiteede 
koosseisu kohta.

Selgitus

Kogu seadusandliku menetluse läbipaistvust tuleks suurendada. Liikmesriikide poliitilise 
vastutuse suurendamiseks ja kohtuhagide võimalust silmas pidades tuleks põhjendatud 
otsustusprotsessi huvides teatavaid hääletamisotsuseid ka sisuliselt põhjendada.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11a) Kui alusakti rakendamisel tekivad 
püsivad raskused, tuleks kaaluda 
komisjonile selle õigusaktiga antud 
rakendamisvolituste läbivaatamist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EL) nr 182/2011 
Artikkel 3 – lõige 7 – lõik 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui apellatsioonikomitee jätab arvamuse 
artikli 6 lõike 3 teise lõigu kohaselt 
esitamata, siis võib eesistuja otsustada, et 
apellatsioonikomitees peetakse täiendav 
koosolek ministrite tasandil. Sellisel juhul 
esitab apellatsioonikomitee oma arvamuse 
kolme kuu jooksul alates algse pöördumise 
kuupäevast.

Kui apellatsioonikomitee jätab arvamuse 
artikli 6 lõike 3 teise lõigu kohaselt 
esitamata või apellatsioonikomitee 
hääletuse tulemusel ettepanekut artikli 6 
lõike 4a kohaselt ei toetata, siis võib 
eesistuja otsustada, et 
apellatsioonikomitees peetakse täiendav 
koosolek ja eelistatavalt ministrite tasandil. 
Sellisel juhul esitab apellatsioonikomitee 
oma arvamuse kolme kuu jooksul alates 
algse pöördumise kuupäevast.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 182/2011 
Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõikele 1 lisatakse teine lõik: välja jäetud
„Apellatsioonikomitee osalevateks 
liikmeteks loetakse aga üksnes need 
liikmed, kes on hääletamise ajal kohal või 
esindatud ega hoia hääletamisest kõrvale. 
Artikli 5 lõikes 1 osutatud häälteenamus 
on Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 238 lõike 3 punktis a osutatud 
kvalifitseeritud häälteenamus. 
Hääletamine loetakse kehtivaks üksnes 
juhul, kui selles osaleb liikmesriikide 
lihtenamus.“;

Selgitus

Hääletamiseeskirjade muutmist ei näi ajendavat mitte niivõrd soov suurendada liikmesriikide 
vastutust, kuivõrd saavutada teatav statistiline tulemus. Liikmesriikide esindajatel võivad olla 
hääletamata jätmiseks mõjuvad põhjused.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 182/2011 
Artikkel 6 – lõige 3 a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Kui apellatsioonikomitee arvamust 
ei esita, võib komisjon suunata küsimuse 
arvamuse saamiseks nõukogusse, et 
nõukogu edastaks oma seisukohad ja 
suunised arvamuse puudumise võimaliku 
laiema mõju, sh institutsionaalse, 
õigusliku, poliitilise ja rahvusvahelise 
mõju kohta. Komisjon võtab arvesse 
nõukogu iga seisukoha, mis on esitatud 
kolme kuu jooksul pärast küsimuse 
edastamist. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib komisjon edastamisel 
määrata lühema tähtaja.

3a. Kui apellatsioonikomitee ei ole 
arvamust esitanud, võib komisjon paluda 
Euroopa Parlamendil ja nõukogul esitada 
oma seisukohad apellatsioonikomitees 
toimunud hääletuse tulemuste võimaliku 
laiema mõju kohta. Need seisukohad 
esitatakse kolme kuu jooksul.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011 
Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ba) lisatakse järgmine lõige:
„4a. Kui alusaktis käsitletakse inimeste, 
loomade või taimede tervise või ohutuse 
kaitset ning sellest tuleneva rakendusakti 
eelnõu sisaldab ettepanekut teatavale 
tootele või ainele loa andmiseks, siis, 
juhul kui artikli 6 lõikes 1 osutatud 
häälteenamusega seda ettepanekut ei 
toetata, ei võta komisjon erandina lõikes 3 
sätestatust asjaomase rakendusakti 
eelnõud vastu ja see loetakse loa 
andmisest keeldumiseks. See ei piira 
komisjoni õigust esitada sama teemat 
käsitlev ettepanek muudetud rakendusakti 
eelnõu kohta.“
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a) lõike 1 punkt c asendatakse 
järgmisega:

c) protokollide kokkuvõtted ning 
nimekirjad asutustest ja 
organisatsioonidest, kuhu kuuluvad 
liikmesriikide poolt neid esindama 
määratud isikud;

„c) protokollide kokkuvõtted koos 
koosolekul osalenute nimedega ning 
nimekirjad asutustest ja 
organisatsioonidest, keda koosolekul 
osalenud esindavad;“

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Selgitus

Kogu seadusandliku menetluse läbipaistvust tuleks suurendada. Komiteede koosseisu kohta 
tuleks anda täpsemat teavet.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) hääletustulemused, sh 
apellatsioonikomitee puhul iga 
liikmesriigi esindaja antud hääl;

e) hääletustulemused liikmesriikide 
esindajate kaupa ning iga liikmesriigi 
esindaja hääletamisotsuse põhjendus, 
juhul kui alusaktis käsitletakse inimeste, 
loomade või taimede tervise või ohutuse 
kaitset ning sellest tuleneva rakendusakti 
eelnõu sisaldab ettepanekut teatavale 
tootele või ainele loa andmiseks;

Selgitus

Läbipaistvust tuleks suurendada ka alalise komitee tasandil. Liikmesriikide poliitilise 
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vastutuse suurendamiseks ja kohtuhagide võimalust silmas pidades tuleks põhjendatud 
otsustusprotsessi huvides hääletamisotsuseid ka sisuliselt põhjendada.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Registris avaldatakse viited kõigile 
lõike 1 punktides a–d, f ja g osutatud 
dokumentidele ning lõike 1 punktides e–h 
osutatud teabele.

5. Registris avaldatakse kõik lõike 1 
punktides a–h osutatud dokumendid ja 
kogu neis sisalduv teave.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) Artiklile 11 lisatakse järgmine 
lõik:
„Lisaks, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu on seisukohal, et alusaktiga 
komisjonile antud rakendamisvolitused 
tuleb läbi vaadata, võib ta igal ajal paluda 
komisjonil esitada ettepaneku nimetatud 
alusakti muutmiseks.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Selgitus

Kui sarnastel juhtudel on raske liikmesriikidelt heakskiitvat arvamust saada, tuleks kaaluda 
asjaomaste alusaktidega komisjonile antud rakendamisvolituste muutmist.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat määrust ei kohaldata 
pooleliolevate menetluste suhtes, mille 
kohta apellatsioonikomitee on määruse 
jõustumise kuupäeva seisuga juba 
arvamuse esitanud.

Käesolevat määrust kohaldatakse 
menetluste suhtes, mida alustatakse pärast 
määruse jõustumise kuupäeva.
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