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Teatavate õigusküsimuste valdkonnas kontrolliga regulatiivmenetluse 
kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu 
artikliga 290 ***I
Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta 
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas 
ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 
2016/0399(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2016)0798),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 81 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0525/2016),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0012/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle 
uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P8_TC1-COD(2016)0399

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. aprillil 2019. aastal 
eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) …/…, millega 
kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis 
näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist 

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 81 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt1

1 Euroopa Parlamendi 17. aprilli 2019. aasta seisukoht.



ning arvestades järgmist:

(1) Lissaboni lepingu järgselt eristatakse lepinguga muudeti oluliselt seadusandjalt 

komisjonile antavate volituste õigusraamistikku, eristades selgelt komisjonile 

delegeeritud volitusi võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on 

üldkohaldatavad ja täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid 

mitteolemuslikke osi (delegeeritud õigusaktid), ning komisjonile antud volitusi võtta 

vastu õigusakte, millega tagada ühtsed tingimused õiguslikult siduvate liidu 

õigusaktide rakendamiseks (rakendusaktid). [ME 1]

(2) Meetmed, mida Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 lõikes 1 osutatud 

volituste delegeerimine võib hõlmata, vastavad põhimõtteliselt neile, mida hõlmab 

nõukogu otsuse 1999/468/EÜ2 artikliga 5a kehtestatud kontrolliga 

regulatiivmenetlus. 

(3) Varasemad ettepanekud kontrolliga regulatiivmenetlusele osutavate õigusaktide 

vastavusse viimiseks Lissaboni lepinguga3 kehtestatud õigusraamistikuga võeti 

institutsioonidevaheliste läbirääkimiste takerdumise tõttu tagasi4. 

2 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

3 COM(2013)0451, COM(2013)0452 ja COM(2013)0751.
4 ELT C 80, 7.2.2015, lk 17.



(4) Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon leppisid seejärel 13. aprillil 2016 

institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes5 kokku uues delegeeritud 

õigusaktide raamistikus ja tunnistasid vajadust viia kõik kehtivad õigusaktid 

vastavusse Lissaboni lepinguga kehtestatud õigusraamistikuga. Eelkõige oldi nõus, et 

esikohale seatakse kõigi selliste alusaktide kiire vastavusse viimine, mis osutavad 

endiselt kontrolliga regulatiivmenetlusele. Komisjon võttis kohustuse koostada 

kõnealuse vastavusse viimise ettepanek 2016. aasta lõpuks.

(5) Alusaktides sisalduvad volitused, milles nähakse ette kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutamine, vastavad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 ja need tuleks 

kohandada sellele sättele.

(5a) Üksteisega tihedalt sidumata volituste liitmine ja esitamine ühes komisjoni 

delegeeritud õigusaktis takistab Euroopa Parlamendi kontrolliõiguse kasutamist, 

sest parlament on sunnitud lihtsalt kogu delegeeritud õigusakti heaks kiitma või 

tagasi lükkama, ilma et tal oleks võimalust iga volituse kohta eraldi arvamust 

avaldada. [ME 2]

5 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.



(6) Käesolev määrus ei tohiks mõjutada käimasolevaid menetlusi, mille puhul komitee 

on enne käesoleva määruse jõustumist oma arvamuse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a 

kohaselt juba esitanud.

(7) Seetõttu tuleks asjaomaseid õigusakte vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas loetletud õigusakte muudetakse nii, nagu lisas sätestatud. 

Artikkel 2

Käesolev määrus ei mõjuta käimasolevaid menetlusi, mille puhul komitee on oma arvamuse 

otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a kohaselt juba esitanud.



Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja



LISA

1. Nõukogu 28. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1206/2001 liikmesriikide kohtute 

vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades6 

Määruse (EÜ) nr 1206/2001 ajakohastamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse määruse lisa, et ajakohastada tüüpvorme või teha tehnilisi muudatusi. 

On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes 

sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni 

eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

6 EÜT L 174, 27.6.2001, lk 1.



Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1206/2001 järgmiselt:

1) artiklit 19 muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„Käsiraamat“;

b) lõige 2 jäetakse välja;

2) lisatakse järgmised artiklid 19a ja 19b:

„Artikkel 19a

Delegeeritud õigusaktid

Kooskõlas artikliga 19b on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisa 

muutmise kohta, et ajakohastada tüüpvorme või teha neis vormides tehnilisi 

muudatusi.



Artikkel 19b

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

2. Artiklis 19a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva määruse muutmismääruse 

jõustumise kuupäevast kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta 

aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist. [ME 3]



3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 19a osutatud volituste delegeerimise 

igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 

See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 

13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* 

sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega. 

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 



6. Artikli 19a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui 

Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast õigusakti 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes 

vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi 

või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. [ME 4]

_________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3) artikkel 20 jäetakse välja.



2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 805/2004, 

millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta7 

Määruse (EÜ) nr 805/2004 ajakohastamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse määruse lisasid, et ajakohastada tüüpvorme. On eriti oluline, et 

komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 

institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige 

selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad 

Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel 

arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

7 ELT L 143, 30.4.2004, lk 15.



Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 805/2004 järgmiselt:

1) artikkel 31 asendatakse järgmisega: 

„Artikkel 31

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 31a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte lisade 

muutmise kohta, et ajakohastada tüüpvorme.“;

2) lisatakse järgmine artikkel 31a:

„Artikkel 31a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 



2. Artiklis 31 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva määruse 

muutmismääruse jõustumise kuupäevast kuupäev]. Komisjon esitab 

delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 

tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. [ME 5]

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 31 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust.



4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 

13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* 

sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega. 

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

6. Artikli 31 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui 

Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle 

suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 

Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

[ME 6]

________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3) artikkel 32 jäetakse välja. 



3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1393/2007 

kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja 

kaubandusasjades („dokumentide kättetoimetamine“), millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/20008 

Määruse (EÜ) nr 1393/2007 ajakohastamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse määruse I ja II lisa, et ajakohastada tüüpvorme või teha tehnilisi 

muudatusi. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 institutsioonidevahelise parema 

õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik 

dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev 

juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud 

õigusaktide ettevalmistamist.

8 ELT L 324, 10.12.2007, lk 79.



Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1393/2007 järgmiselt:

1) artikkel 17 asendatakse järgmisega: 

„Artikkel 17

Lisade muutmine

Kooskõlas artikliga 17a on komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte I ja II 

lisa muutmise kohta, et ajakohastada tüüpvorme või teha neis vormides tehnilisi 

muudatusi.“;

2) lisatakse järgmine artikkel 17a: 

„Artikkel 17a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 



2. Artiklis 17 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks viieks aastaks alates ... [käesoleva määruse 

muutmismääruse jõustumise kuupäevast kuupäev]. Komisjon esitab 

delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 

tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. [ME 7]

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 17 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust.



4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 

13. aprilli 2016 institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes* 

sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega. 

5. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

6. Artikli 17 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui 

Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kolme kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle 

suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa 

Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

[ME 8]

________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“;

3) artikkel 18 jäetakse välja. 


