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Muudatusettepanek 15
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Rakendusaktide vastuvõtmisel 
lähtutakse subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtetest. 
Rakendusaktid täiendavad õigusakte ning 
nõukogu peaks need liikmesriikidele 
edastama, et jälgida nimetatud põhimõtete 
järgimist.

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Jan Huitema, Hilde Vautmans, Ulrike Müller, Asger Christensen, Elsi Katainen, 
Atidzhe Alieva-Veli

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 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. 
Muudatused peaksid tagama Euroopa 
sõltumatute teadusasutuste teaduslike 
arvamuste usaldusväärsuse, mille abil 
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edendada otsustusprotsessis teaduslikku 
lähenemisviisi ja see tagada.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Daniel Buda

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, mõningaid 
väiksemaid probleeme on esinenud vaid 
apellatsioonikomitee töös. Seepärast 
peaksid süsteemi põhikomponendid 
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 ning tagada 
tõenduspõhine käsitlus, mis aga ei 
vähenda ELi riskihindajate ja nende 
teadusliku ausameelsuse usaldatavust, 
muutmata seejuures õiguslikku ja 
institutsioonilist vastutust rakendusaktide 
eest, nagu see on reguleeritud määruses 
(EL) nr 182/2011.

Or. ro

Muudatusettepanek 18
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2
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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 süsteemiga tuleks 
põhimõtteliselt saavutada komisjoni ja 
teiste asjaosaliste rollide vahel 
institutsiooniline tasakaal. Selleks tuleks 
süsteemi muuta, eelkõige menetluse 
konkreetsete aspektide osas 
apellatsioonikomitee tasandil. Nende 
muudatusettepanekute eesmärk on 
suurendada nõukogu osalemist poliitiliselt 
tundlikes rakendusaktides sellistel 
konkreetsetel juhtudel, kui nende aktide 
tavapärase kontrollimenetluse lõpus ei ole 
arvamust esitatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Dino Giarrusso

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 apellatsioonikomitee 
tasandil. Muudatuste eesmärk on tagada 
laiem poliitiline aruandekohustus ja 
vastutus poliitiliselt tundlike 
rakendusaktide eest (eelkõige 
maksustamise, loomade tervise ja heaolu, 
toiduga kindlustatuse, keskkonnakaitse ja 
kliimamuutuste valdkonnas), muutmata 
seejuures õiguslikku ja institutsioonilist 
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vastutust rakendusaktide eest, nagu see on 
reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011.

Or. it

Muudatusettepanek 20
Mazaly Aguilar

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 apellatsioonikomitee 
tasandil. Muudatuste eesmärk on tagada 
laiem poliitiline aruandekohustus ja 
vastutus poliitiliselt tundlike 
rakendusaktide eest, võttes arvesse 
ettevaatuspõhimõtet, kuid nõrgestamata 
seejuures ELi hindamisasutuste koostatud 
riskihinnanguid ning muutmata 
õiguslikku ja institutsioonilist vastutust 
rakendusaktide eest, nagu see on 
reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011.

Or. es

Muudatusettepanek 21
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määrusega (EÜ) nr 182/2011 (2) Määrusega (EÜ) nr 182/2011 
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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.

kehtestatud süsteem on praktikas üldiselt 
hästi toiminud, olgugi et mõningate 
piirangutega, 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, muutmata 
seejuures õiguslikku ja institutsioonilist 
vastutust rakendusaktide eest, nagu see on 
reguleeritud määruses (EL) nr 182/2011.

Or. en

Muudatusettepanek 22
Dino Giarrusso

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, kus komitees ei saavutatud 
kontrollimenetluse raames kvalifitseeritud 
häälteenamust ettepaneku poolt ega vastu, 
mistõttu arvamust ei esitatud. Enamik 
sellistest juhtumitest on olnud seotud 
geneetiliselt muundatud organismidega, 
geneetiliselt muundatud toidu ja söödaga, 
loomade tervise ja heaoluga ning 
taimekaitsevahenditega, mille kõigi puhul 
tuleks rakendada ettevaatusprintsiipi.

Or. it
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Muudatusettepanek 23
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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 ei ole 
apellatsioonikomitee oma kohustusi 
täitnud juhtudel, kus komitees ei 
saavutatud kontrollimenetluse raames 
kvalifitseeritud häälteenamust ettepaneku 
poolt ega vastu, mistõttu arvamust ei 
esitatud. Enamik sellistest juhtumitest on 
olnud seotud geneetiliselt muundatud 
organismidega, geneetiliselt muundatud 
toidu ja söödaga ning 
taimekaitsevahenditega.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Daniel Buda

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) Kogemused on näidanud, et 
valdaval enamikul juhtudest kordab 
apellatsioonikomitee kontrollimenetluse 
komitee tulemust ja arvamust ei esitata. 
Seega ei ole apellatsioonikomitee aidanud 
liikmesriikide seisukohti selgitada ning on 
juhtudel, kus arvamust ei esitatud, 
lasknud komisjonil liikmesriikide nimel 
otsuse teha.

Or. ro
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Muudatusettepanek 25
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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) Kogemused 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.

Or. en

Muudatusettepanek 26
Daniel Buda

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 võtta vastu rakendusakti eelnõu, 
mistõttu seal, kus tuleb tagada õigusaktide 
tulemuslik rakendamine, jääb 
kaalutlusõigus komisjonile.

Or. ro

Muudatusettepanek 27
Mazaly Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) See õigus on aga tunduvalt (6) See õigus on aga tunduvalt 
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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.

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 kaebuse 
nr 1582/2014 kohta tähelepanu sellele, et 
komisjon peab järgima kehtivaid 
õiguslikke nõudeid geneetiliselt 
muundatud toidu ja sööda lubamise 
tähtaegade kohta.

Or. es

Muudatusettepanek 28
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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, 
muu hulgas arvukate hääletamisest kõrvale 
hoidmise juhtude või tahtliku 
hääletamisele mitteilmumise tõttu. Seetõttu 
juhtudel, kui otsuse tegemine on õigusakti 
poliitilise tundlikkuse tõttu blokeeritud, 
tuleks küsimus saata tagasi nõukogule 
lõpliku otsuse tegemiseks.

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Mazaly Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7
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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.

Or. es

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 30
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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 peaks 
arvamuse avaldamata jätmine tähendama 
seda, et luba ei saa anda: liikmesriigid 
peavad võtma otsustusprotsessis igakülgse 
vastutuse. Praegu aga seda ei juhtu, kui 
liikmesriigid ei suuda kvalifitseeritud 
häälteenamust saavutada, muu hulgas 
arvukate hääletamisest kõrvale hoidmise 
juhtude või hääletamisele mitteilmumise 
tõttu.

Or. en



PE648.380v01-00 12/32 AM\1199757ET.docx

ET

Muudatusettepanek 31
Dino Giarrusso

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.

Or. it

Muudatusettepanek 32
Daniel Buda

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.

Or. ro

Muudatusettepanek 33
Mazaly Aguilar
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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.

välja jäetud

Or. es

Selgitus

Koosolekute arvu suurendamine ei muuda seda, kuidas liikmesriikide esindajad hääletavad.

Muudatusettepanek 34
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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) Seega tuleks apellatsioonikomitee 
lisaväärtuse tõstmiseks tema rolli 
tõhustada, nähes ette võimaluse 
korraldada arvamuse esitamata jätmise 
korral apellatsioonikomitee täiendav 
koosolek. Poliitilise arutelu tagamiseks 
peaks apellatsioonikomitee täiendav 
koosolek toimuma ministrite tasandil. 
Sellise täiendava koosoleku korraldamiseks 
tuleks apellatsioonikomitee arvamuse 
esitamise tähtaega pikendada, püüdes 
samas siiski õigeaegselt otsusele jõuda.
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Or. en

Muudatusettepanek 35
Daniel Buda

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. ro

Muudatusettepanek 36
Mazaly Aguilar

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.

Or. es

Selgitus

Praegu on hääletamisest kõrvale hoidvaid liikmesriike vähe. Hääletamisest hoidumise 
võimaluse kaotamine tähendaks olulist muutust institutsioonidevahelises pädevuste jaotuses.

Muudatusettepanek 37
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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

Or. fr

Muudatusettepanek 38
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
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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

Or. en

Muudatusettepanek 39
Dino Giarrusso

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 

(9) Apellatsioonikomitee 
hääletamiseeskirju tuleks muuta, et 
vähendada arvamuse esitamata jätmise 
riski ning motiveerida liikmesriikide 
esindajaid selget seisukohta 
võtma. Hääletustulemuste 
representatiivsuse tagamiseks tuleks 
hääletus lugeda kehtivaks üksnes juhul, kui 
lihthäälteenamuse moodustavad 
apellatsioonikomitees osalevad 
liikmesriigid. Kui enne komitee 
otsusetegemise tähtaja möödumist 
kvoorumit ei saavutata, siis loetakse, et 
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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.

komitee ei ole arvamust esitanud, nagu 
seda tehakse ka praegu.

Or. it

Muudatusettepanek 40
Mazaly Aguilar

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

Or. es

Selgitus

Otsustusprotsessi suurem politiseerimine ei tekita usaldust süsteemi vastu.

Muudatusettepanek 41
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Komisjonil peaks olema võimalus (10) Kui apellatsioonikomitees 



PE648.380v01-00 18/32 AM\1199757ET.docx

ET

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.

arvamusi ei esitata, peaks komisjon olema 
kohustatud saatma küsimuse lõpliku 
otsuse tegemiseks nõukogule. Seoses 
määruse EL nr 182/2011 artiklis 11 
sätestatud kontrolliõigusega võidakse 
paluda Euroopa Parlamendil esitada oma 
seisukohad ja suunised arvamuse 
puudumise võimaliku laiema mõju, sh 
institutsionaalse, õigusliku, poliitilise ja 
rahvusvahelise mõju kohta. Nõukogu otsus 
peaks olema komisjonile siduv. Seejuures 
peaks nõukogu võtma Euroopa 
Parlamendi seisukoha arvesse kolme kuu 
jooksul pärast selle edastamist. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
edastamisel küsimuse pakilisuse tõttu 
määrata lühema tähtaja.

Or. fr

Muudatusettepanek 42
Anne Sander

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 ja Euroopa Parlamendi poole, et 
nad edastaksid oma seisukohad ja suunised 
arvamuse puudumise võimaliku laiema 
mõju, sh institutsionaalse, õigusliku, 
poliitilise ja rahvusvahelise mõju kohta. 
Komisjon peaks võtma kaasseadusandjate 
iga seisukoha arvesse kolme kuu jooksul 
pärast selle edastamist. Nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel võib komisjon 
edastamisel määrata lühema tähtaja.

Or. fr

Selgitus

Ettepanek saata küsimus mittesiduva arvamuse saamiseks nõukogule on küsitava väärtusega. 
Komiteed koosnevad liikmesriikide – rakendusasutuste – esindajatest ning komisjon esitab 
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õigusaktide ettepanekud ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu kaasotsustamismenetluse 
alusel. Ei ole mingit põhjust suunata kaasotsustamismenetluse kohaselt registreeritud 
volituste delegeerimisega seotud küsimust pigem nõukogule (mis on seadusandlik, mitte 
rakendusorgan) kui Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek 43
Mazaly Aguilar

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Apellatsioonikomitees osalevate 
liikmesriikide esindajate hääletamine 
peaks toimuma läbipaistvamalt ning 
liikmesriikide esindajate 
hääletustulemused ja komiteede 
koosseisud tuleks avalikustada koos 
selgitustega, mis aitaksid kodanikel 
hääletustulemusi mõista.

Or. es

Selgitus

Kodanikud peavad teadma, kas hääletuse tulemused sõltuvad poliitilistest või teaduslikest 
küsimustest.

Muudatusettepanek 44
Bronis Ropė
on behalf of the Greens/EFA Group

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Apellatsioonikomitees osalevate 
liikmesriikide esindajate hääletamine 
peaks toimuma läbipaistvamalt ja 
liikmesriikide esindajate hääled tuleks 
avalikustada. Senisest enam tuleks 
avalikustada ka koosolekute päevakorrad 
ning arutatavad dokumendid ja tekstid.
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Or. en

Muudatusettepanek 45
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Apellatsioonikomitees osalevate 
liikmesriikide esindajate hääletamine 
peaks toimuma läbipaistvamalt ning 
liikmesriikide esindajate hääled ja komitee 
koosolekutel osalemine tuleks 
avalikustada.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(11) Apellatsioonikomitee koosseis ja 
selles osalevate liikmesriikide esindajate 
hääletamine peaks olema läbipaistvam 
ning liikmesriikide esindajate 
hääletustulemused tuleks avalikustada.

Or. it

Muudatusettepanek 47
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

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

(11) Liikmesriikide esindajate 
määramine peaks toimuma läbipaistvalt ja 
nende töö tuleks avalikustada.

Or. fr

Muudatusettepanek 48
Jan Huitema, Asger Christensen, Elsi Katainen, Atidzhe Alieva-Veli

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Menetlusnormide muutmine võib 
tuua kaasa muudatusi liikmesriikide 
otsustusprotsessis. Seepärast tuleb 
kavandatud muudatuste rakendamisel 
arvesse võtta nende sotsiaal-
majanduslikke tagajärgi.

Or. en

Muudatusettepanek 49
Mazaly Aguilar

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

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 
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pöördumise kuupäevast.“

Or. es

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

Selgitus

Liikmesriikide esindajate kolmas kohtumine, isegi ministrite tasandil, ei muuda eelmistel 
kohtumistel toimunud hääletuste tulemusi.

Muudatusettepanek 50
Mazaly Aguilar

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

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 hääletuse ajal 
kohal viibivate liikmesriikide esindajate 
enamuse nõusolekul otsustada, et 
apellatsioonikomitees peetakse täiendav 
koosolek ministrite tasandil. Sellisel juhul 
esitab apellatsioonikomitee oma arvamuse 
kolme kuu jooksul alates algse pöördumise 
kuupäevast.

Or. es

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

Muudatusettepanek 51
Daniel Buda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek
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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 võivad eesistuja või 
liikmesriikide esindajad 
lihthäälteenamusega otsustada, et 
apellatsioonikomitees peetakse täiendav 
koosolek ministrite tasandil. Sellisel juhul 
esitab apellatsioonikomitee oma arvamuse 
hiljemalt kolme kuu jooksul alates algse 
pöördumise kuupäevast.

Or. ro

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

Muudatusettepanek 52
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1a) lõike 4 esimest lõiku muudetakse 
järgmiselt:

4. Kui arvamust ei esitata, võib komisjon 
rakendusakti eelnõu vastu võtta, välja 
arvatud teises lõigus sätestatud juhtudel. 
Kui komisjon rakendusakti eelnõu vastu 
ei võta, võib eesistuja esitada komiteele 
rakendusakti eelnõu muudetud versiooni.

„4. Kui arvamust ei esitata, edastab 
komisjon küsimuse käesoleva määruse 
artiklis 6 sätestatud menetlust järgides 
apellatsioonikomiteele.“

Or. fr

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

Muudatusettepanek 53
Dino Giarrusso

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 182/2011
Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 2 – punkt a
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Kehtiv tekst Muudatusettepanek

1a) Lõike 4 teise lõigu punkti a 
muudetakse järgmiselt:

a) kõnealune akt puudutab maksustamist, 
finantsteenuseid, inimeste, loomade või 
taimede tervise või ohutuse kaitset või 
lõplikke mitmepoolseid kaitsemeetmeid;

„a) kõnealune akt puudutab maksustamist, 
finantsteenuseid, inimeste, loomade ja 
taimede tervise, heaolu ja ohutuse kaitset 
ja lõplikke mitmepoolseid kaitsemeetmeid 
või mingile tootele või ainele loa 
andmist;“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Muudatusettepanek 54
Mazaly Aguilar

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõikele 1 lisatakse teine lõik: välja jäetud
„Siiski loetakse osalevateks liikmeteks 
üksnes need apellatsioonikomitee liikmed, 
kes on hääletamise ajal kohal või 
esindatud ning ei otsustanud 
hääletamisest hoiduda. 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.“

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)
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Muudatusettepanek 55
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõikele 1 lisatakse teine lõik: välja jäetud
„Siiski loetakse osalevateks liikmeteks 
üksnes need apellatsioonikomitee liikmed, 
kes on hääletamise ajal kohal või 
esindatud ning ei otsustanud 
hääletamisest hoiduda. 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.“

Or. fr

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

Muudatusettepanek 56
Luke Ming Flanagan

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e399-13-1)

Muudatusettepanek 57
Dino Giarrusso

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Siiski loetakse osalevateks liikmeteks 
üksnes need apellatsioonikomitee liikmed, 
kes on hääletamise ajal kohal või esindatud 
ning ei otsustanud hääletamisest hoiduda. 
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.

1. Siiski loetakse osalevateks liikmeteks 
üksnes need apellatsioonikomitee liikmed, 
kes on hääletamise ajal kohal või 
esindatud. 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.

Or. it

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

Selgitus

Hääletamisest hoidumine väljendab liikmesriikide õigust hääletada kooskõlas riiklike 
kaalutlustega.

Muudatusettepanek 58
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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



AM\1199757ET.docx 27/32 PE648.380v01-00

ET

Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

aa) lõike 3 teine lõik jäetakse välja;

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Anne Sander

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 
arvamuse saamiseks nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile, et nad mõlemad 
edastaksid oma seisukohad ja suunised 
arvamuse puudumise võimaliku laiema 
mõju, sh institutsionaalse, õigusliku, 
poliitilise ja rahvusvahelise mõju kohta. 
Komisjon võtab arvesse kõik nõukogu ja 
Euroopa Parlamendi seisukohad, mis on 
esitatud kolme kuu jooksul pärast küsimuse 
edastamist. Nõuetekohaselt põhjendatud 
juhtudel võib komisjon edastamisel 
määrata lühema tähtaja.

Or. fr

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

Selgitus

Ettepanek saata küsimus mittesiduva arvamuse saamiseks nõukogule on küsitava väärtusega. 
Komiteed koosnevad liikmesriikide – rakendusasutuste – esindajatest ning komisjon esitab 
õigusaktide ettepanekud ainult Euroopa Parlamendi ja nõukogu kaasotsustamismenetluse 
alusel. Ei ole mingit põhjust suunata kaasotsustamismenetluse kohaselt registreeritud 
volituste delegeerimisega seotud küsimust pigem nõukogule (mis on seadusandlik, mitte 
rakendusorgan) kui Euroopa Parlamendile.
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Muudatusettepanek 60
Gilles Lebreton, Joëlle Mélin, Maxette Pirbakas, Mara Bizzotto, Ivan David

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 apellatsioonikomitees 
arvamusi ei esitata, peaks komisjon 
edastama küsimuse lõpliku otsuse 
tegemiseks nõukogule. Kooskõlas 
käesoleva määruse artiklis 11 sätestatud 
kontrolliõigusega võidakse paluda 
Euroopa Parlamendil esitada oma 
seisukohad ja suunised arvamuse 
puudumise võimaliku laiema mõju, sh 
institutsionaalse, õigusliku, poliitilise ja 
rahvusvahelise mõju kohta. Nõukogu 
võtab arvesse kõik Euroopa Parlamendi 
seisukohad, mis on esitatud kolme kuu 
jooksul pärast küsimuse edastamist. 
Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib 
edastamisel küsimuse pakilisuse tõttu 
määrata lühema tähtaja.

Or. fr

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

Muudatusettepanek 61
Mazaly Aguilar

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 lõige 4a:
„4a. Kui hoolimata Euroopa 
riskihindamisorganisatsioonide 
positiivsest hinnangust ei esitata 
arvamust, mis kinnitaks, et toode või aine 
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on sama ohutu kui juba turul olev toode 
või aine, võtab komisjon erandina lõikest 
3 vastu vastava rakendusakti.“

Or. es

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

Selgitus

Varasemalt Lissaboni lepingus sätestatud õiguskindluse põhimõtte järgimiseks tuleb 
täpsustada komisjoni tegevusulatuse piire.

Muudatusettepanek 62
Christine Schneider

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

Or. en

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

Muudatusettepanek 63
Dino Giarrusso

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

-a) lõike 1 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:

1. Komisjon peab komiteemenetluste 
registrit, milles sisalduvad:

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

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e557-13-1)

Muudatusettepanek 64
Bronis Ropė

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

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

-a) lõike 1 punkti b muudetakse 
järgmiselt:

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

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr#d1e543-13-1)

Muudatusettepanek 65
Luke Ming Flanagan
fraktsiooni GUE/NGL nimel

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

e) hääletustulemused, sealhulgas 
apellatsioonikomitee puhul iga liikmesriigi 
esindaja antud hääled ja komitee 
koosolekutel osalemine, ning tehtud 
otsuste kirjalikud põhjendused;

Or. en

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

Muudatusettepanek 66
Daniel Buda

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 
apellatsioonikomitee puhul iga liikmesriigi 
esindaja antud hääl, selle põhjendus ning 
hääletamisest hoidumised ja koosolekutelt 
puudumised;“

Or. ro

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

Muudatusettepanek 67
Mazaly Aguilar

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, sealhulgas 
apellatsioonikomitee puhul iga liikmesriigi 
esindaja antud hääl;

e) hääletustulemused, sealhulgas 
apellatsioonikomitee puhul iga liikmesriigi 
esindaja antud hääl ning selle põhjendus;

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

Selgitus

Süsteemi usaldusväärsuse suurendamiseks on väga tähtis teada, kuidas hääletamisi 
põhjendatakse.


