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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:

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 

(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 
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vastutus poliitiliselt tundlike 
rakendusaktide eest, muutmata seejuures 
õiguslikku ja institutsioonilist vastutust 
rakendusaktide eest, nagu see on 
reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011.

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 
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
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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 
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 
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
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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 
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 

välja jäetud
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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.

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.

välja jäetud

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 
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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

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.“;
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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
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 
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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)
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)
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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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