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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 
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. Seepärast ei 
ole see parim aeg alustada süsteemi 
olulist reformimist. See süsteem peaks 
seega muutmata kujul edasi toimima, välja 
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
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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 
vastu mõistliku aja jooksul ega saa 
otsusetegemisest kõrvale hoida.

(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 
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, 

(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 
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muu hulgas arvukate hääletamisest 
kõrvale hoidmise juhtude või 
hääletamisele mitteilmumise tõttu.

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

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 

välja jäetud
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liikmesriikide lihthäälteenamus. Kui 
kvoorumit ei saavutata enne komitee 
otsusetegemise tähtaja möödumist, siis 
loetakse, et komitee ei ole arvamust 
esitanud, nagu seda tehakse ka praegu.

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.

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 



AD\1203943ET.docx 7/13 PE650.589v01-00

ET

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

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
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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.

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.
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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.“

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 
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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 
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)
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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

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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