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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 
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 
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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 
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. 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, 
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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 
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 ole 
kontrollimenetluse raames saavutatud 
kvalifitseeritud häälteenamust ettepaneku 
poolt ega vastu, mistõttu arvamust ei ole 
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)



PE652.333v01-00 6/12 AD\1205319ET.docx

ET

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.

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 

(7) Ehkki komisjonil on volitus teha 
selliste juhtumite puhul otsuseid, siis 
küsimuste erilise tundlikkuse tõttu peaksid 
liikmesriigid võtma otsustusprotsessis 
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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.

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 
esitamise tähtaega pikendada.

(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 
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 

(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 
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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.

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 
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 
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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 
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 

3a. Kui apellatsioonikomitee arvamust 
ei esita, võib nõukogu komisjoni taotluse 
alusel väljendada oma vaateid arvamuse 
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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.

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 
liikmesriigi esindaja antud hääl; 

e) iga liikmesriigi esindaja poolt nii 
komiteedes kui ka apellatsioonikomitees 
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.
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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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