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LÜHISELGITUS

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13–18). 
2 Komisjoni aruanne komiteede tegevuse kohta 2018. aastal, COM(2019)638 (final), 5.12.2016.
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2014. aasta määrus (EL) nr 37/2014, millega muudetakse 
teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses teatavate meetmete vastuvõtmise menetlustega 
(ELT L 18, 21.1.2014, lk 1–51).
4 Komisjoni 1. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/367, millega pärast aegumise läbivaatamist 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikele 2 ja pärast osalise 
vahepealse läbivaatamise uurimise lõpetamist vastavalt määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõikele 3 
kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja 
nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT L 56, 3.3.2017, 
lk 131–207).
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Rahvusvahelise kaubanduse komisjon vastutab ka teistes valdkondades vastu võetavate 
rakendusaktide eest, mis puudutavad näiteks makromajanduslikku finantsabi kolmandatele 
riikidele või tolli välisaspekte.

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

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

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

Samuti on soovitav kehtestada konkreetne tähtaeg, mille jooksul Euroopa Parlament ja 
nõukogu saavad kasutada oma kontrolliõigust. Selline tähtaeg kehtis enne praeguse 
komiteemenetluse määruse vastuvõtmist ning arvamuse koostaja peab kahetsusväärseks, et 
seda ei ole praegusesse komiteemenetluse määrusesse üle võetud. Seetõttu tuleks praeguse 
komiteemenetluse määruse muutmist näha hea võimalusena kehtestada tähtaeg, mis annaks 
Euroopa Parlamendile rohkem kindlust oma kontrolliõiguse kasutamisel. Lisaks tuleks 
kiireloomuliste juhtumite jaoks ette näha asjakohased erandid, kuna komiteemenetluse 
tõhusust ei tohiks mingil moel takistada. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse järgmisi 
muudatusettepanekuid:

5 Komisjoni 5. oktoobri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1795, millega kehtestatakse Brasiiliast, 
Iraanist, Ukrainast ja Venemaalt pärit teatavate rauast, legeerimata terasest või muust legeerterasest 
kuumvaltsitud lehttoodete impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja lõpetatakse uurimine 
Serbiast pärit teatavate rauast, legeerimata terasest või muust legeerterasest kuumvaltsitud lehttoodete 
impordi suhtes (ELT L 258, 6.10.2017, lk 24).
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(8) Selleks et suurendada 
apellatsioonikomitee lisaväärtust, tuleks 
seega tema rolli suurendada, nähes ette 
võimaluse apellatsioonikomitee täiendava 
koosoleku pidamiseks arvamuse esitamata 
jätmise korral. Apellatsioonikomitee 
täiendava koosoleku nõuetekohane 
esindatuse tasand peaks olema ministrite 
tasand, mis tagaks poliitilise arutelu. 
Sellise täiendava koosoleku korraldamiseks 
tuleks apellatsioonikomitee arvamuse 
esitamise tähtaega pikendada, välja 
arvatud juhul, kui tuleb järgida 
asjaomastes alusaktides sätestatud 
tähtaegu, näiteks dumpinguvastaste ja 
tasakaalustavate meetmete puhul. 
Vältimaks apellatsioonikomitee tasandil 
toimuvate menetluste viibimist, peaks ka 
komisjonil olema õigus nõuetekohaselt 
põhjendatud juhtudel lühendada 
tähtaegu, mille jooksul 
apellatsioonikomitee peab arvamuse 
esitama.
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1) artikli 3 lõikesse 7 lisatakse kuues 
lõik:

1) Artikli 3 lõikesse 7 lisatakse 
järgmised lõigud: 

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

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

Muudatusettepanek 5

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

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