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LISA

Nõukogu otsus, …,

millega muudetakse 28. juuni 1999. aasta nõukogu otsust, millega kehtestatakse komisjoni 

rakendusvolituste kasutamise menetlused1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 202 kolmandat taanet,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,2

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust3

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu võttis 28. juunil 1999 vastu otsuse 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 

rakendusvolituste kasutamise menetlused; selle otsusega sätestatakse piiratud arv menetluste liike, 

mille kohaselt rakendusvolitusi võib kasutada.

(2) Kõnealust otsust tuleb muuta, et kaasata sellesse uus rakendusvolituste kasutamise menetlus –

kontrolliga regulatiivmenetlus, mis võimaldab seaduseandjal väljendada vastuseisu meetmete 

eelnõu vastuvõtmisele juhul, kui ta osutab, et see eelnõu ületab põhiaktiga ettenähtud 

rakendusvolitusi, ei ole kooskõlas põhiakti eesmärgi või sisuga või ei pea kinni subsidiaarsuse või 

proportsionaalsuse põhimõtetest.

(3) Kontrolliga regulatiivmenetlust on vaja kasutada üldmeetmete puhul, mille eesmärgiks on EÜ 

asutamislepingu artikliga 251 sätestatud korras vastuvõetud aktide vähemoluliste sätete muutmine, 

sealhulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või uusi vähemolulisi sätteid juurde lisades.

(4) Samuti tuleb sellega seoses tagada Euroopa Parlamendi parem teavitamine komiteede 

menetlustest,

  
1 EÜT C 229, 17.7.1999, lk 23.
2 ELT L …
3 ELT L …
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ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 

kasutamise menetlused, muudetakse järgmiselt:

1) Preambulis lisatakse põhjenduse 5 lõppu sõnad: "välja arvatud kontrolliga regulatiivmenetluse 

puhul".

2) Preambulis lisatakse pärast põhjendust 7 uus põhjendus 7a, mille sõnastus on järgmine:

" (7a) kontrolliga regulatiivmenetlust tuleks kasutada üldmeetmete puhul, mille eesmärgiks on EÜ 

asutamislepingu artikliga 251 sätestatud korras vastuvõetud aktide vähemoluliste sätete muutmine, 

sealhulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või uusi vähemolulisi sätteid juurde lisades; 

kõnealune menetlus peab võimaldama seadusandliku võimu kahel harul teostada kontrolli enne 

taoliste meetmete vastuvõtmist. Õigusakti olulisi sätteid võib muuta üksnes seaduseandja ise 

asutamislepingu alusel."

3) Põhjendus 10 asendatakse järgmise põhjendusega:

"(10) käesoleva otsuse kolmas eesmärk on parandada Euroopa Parlamendi teavitamist, nähes ette, et 

komisjon peab parlamenti korrapäraselt teavitama komiteede menetlustest, edastama Euroopa 

Parlamendile komiteede menetlustega seotud dokumendid ning alati teavitama Euroopa Parlamenti 

siis, kui ta esitab nõukogule vastuvõtmiseks meetmed või meetmete eelnõud; erilist tähelepanu 

pööratakse Euroopa Parlamendi teavitamisele komiteede menetlustest kontrolliga 

regulatiivmenetluse raames, et tagada Euroopa Parlamendi otsuse ettenähtud ajal vastuvõtmine."

4) Artiklis 1: lisatakse viimases reas "5" ja "6" vahele "5a".
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5) Artiklis 2:

i) esimese lõigu algusesse lisatakse sõnad "1. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist".

ii) Lisatakse lõige 2 järgmises sõnastuses:

"2. Kui EÜ asutamislepingu artikliga 251 sätestatud korras vastuvõetud põhiaktis on ette 

nähtud üldmeetmete vastuvõtmine, mille eesmärgiks on muuta selle akti vähemolulisi 

sätteid, sealhulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või uusi vähemolulisi sätteid 

juurde lisades, võetakse need meetmed vastu kontrolliga regulatiivmenetluse teel."

6) Artikli 4 lõikes 2 ja artikli 5 lõikes 2 lisatakse pärast sõnu "lõikes 2" sõnad "ja 4".

7) Pärast artiklit 5 lisatakse uus artikkel 5a järgmises sõnastuses:

Artikkel 5a

Kontrolliga regulatiivmenetlus

1. Komisjoni abistab kontrolli teostav regulatiivkomitee, kuhu kuuluvad liikmesriikide 

esindajad ja eesistujana komisjoni esindaja.

2. Komisjoni esindaja esitab komiteele võetavate meetmete eelnõu. Komitee esitab eelnõu 

kohta oma arvamuse tähtaja jooksul, mille eesistuja võib määrata lähtuvalt küsimuse 

kiireloomulisusest. Arvamus esitatakse sellise häälteenamusega, nagu on sätestatud 

asutamislepingu artikli 205 lõigetes 2 ja 4 nõukogu otsuste vastuvõtmiseks komisjoni 

ettepaneku põhjal. Liikmesriikide esindajate hääli komitees arvestatakse nimetatud artiklis 

sätestatud viisil. Eesistuja ei hääleta.
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3. Kui komisjoni kavandatavad meetmed on komitee arvamusega kooskõlas, kohaldatakse 

järgmist menetlust:

a) Komisjon esitab viivitamata meetmete eelnõu nõukogule ja Euroopa Parlamendile 

kontrollimiseks.

b) Euroopa Parlament oma liikmete häälteenamusega või nõukogu kvalifitseeritud 

häälteenamusega võivad väljendada vastuseisu nimetatud eelnõu vastuvõtmisele 

komisjoni poolt, põhjendades oma vastuseisu sellega, et komisjoni poolt esitatud 

meetmete eelnõu ületab põhiaktis ettenähtud rakendusvolitusi, ei ole kooskõlas 

põhiakti eesmärgi või sisuga või ei pea kinni subsidiaarsuse või proportsionaalsuse 

põhimõtetest.

c) Kui Euroopa Parlament või nõukogu väljendavad meetmete eelnõu suhtes kolme kuu 

jooksul vastuseisu, ei võta komisjon neid vastu. Sellisel juhul võib komisjon esitada 

komiteele uue meetmete eelnõu või seadusandliku ettepaneku asutamislepingu 

alusel.

d) Kui Euroopa Parlament ega nõukogu pole meetmete eelnõu suhtes selleks tähtajaks 

vastuseisu väljendanud, võtab komisjon meetmed vastu.

4. Kui komisjoni kavandatavad meetmed ei ole kooskõlas komitee arvamusega või kui 

arvamust ei esitata, kohaldatakse järgmist menetlust:

a) Komisjon esitab võetavate meetmete kohta viivitamata ettepaneku nõukogule ning 

edastab selle samal ajal Euroopa Parlamendile.

b) Nõukogu võtab ettepaneku kohta otsuse vastu kvalifitseeritud häälteenamusega kahe 

kuu jooksul alates ettepaneku kättesaamise kuupäevast.

c) Kui nõukogu väljendab esitatud meetmete suhtes selle tähtaja jooksul kvalifitseeritud 

häälteenamusega vastuseisu, siis meetmeid vastu ei võeta. Sellisel juhul võib 

komisjon esitada nõukogule muudetud ettepaneku või seadusandliku ettepaneku 

asutamislepingu alusel.
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d) Kui nõukogu kavatseb esitatud meetmed vastu võtta, esitab ta need viivitamata 

Euroopa Parlamendile. Kui nõukogu ei võta eespool nimetatud kahekuulise tähtaja 

jooksul otsust vastu, esitab komisjon meetmed viivitamata Euroopa Parlamendile.

e) Euroopa Parlament võib oma liikmete häälteenamusega väljendada vastuseisu 

kõnealuste meetmete vastuvõtmisele nelja kuu jooksul alates ettepaneku edastamise 

kuupäevast kooskõlas punktiga a, põhjendades oma vastuseisu sellega, et esitatud 

meetmed ületavad põhiaktis ettenähtud rakendusvolitusi, ei ole kooskõlas põhiakti 

eesmärgi või sisuga või ei pea kinni subsidiaarsuse või proportsionaalsuse 

põhimõtetest

f) Kui Euroopa Parlament väljendab esitatud meetmete suhtes selle tähtaja jooksul 

vastuseisu, siis meetmeid vastu ei võeta. Sellisel juhul võib komisjon esitada 

komiteele uue meetmete eelnõu või seadusandliku ettepaneku asutamislepingu 

alusel.

g) Kui Euroopa Parlament ei ole eespool nimetatud tähtaja jooksul oma vastuseisu 

esitatud meetmete suhtes väljendanud, võtab kas nõukogu või komisjon need 

meetmed vastu.

5. Erandina lõigetest 3 ja 4 võib põhiakt nõuetekohaselt põhjendatud erandjuhtudel ette näha, 

et

a) käesoleva artikli lõigetega 3c, 4b ja 4e sätestatud tähtaegu pikendatakse täiendavalt 

ühe kuu võrra, kui see on meetmete keerukuse tõttu põhjendatud; või

b) käesoleva artikli lõigetega 3c, 4b ja 4e sätestatud tähtaegu lühendatakse, kui see on 

tõhususe eesmärgil põhjendatud.

6. Põhiaktiga võib sätestada, et juhul, kui tungiva kiireloomulisuse tõttu ei ole võimalik kinni 

pidada lõigetes 3, 4 ja 5 osutatud regulatiivmenetluse ja kontrolli tähtaegadest, kohaldatakse 

järgmist menetlust:

a) Kui komisjoni poolt kavandatud meetmed on kooskõlas komitee arvamusega, võtab 

komisjon need koheselt rakendatavad meetmed vastu. Komisjon teavitab nendest 

viivitamata Euroopa Parlamenti ja nõukogu.
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b) Ühe kuu jooksul pärast nimetatud teavitamist võivad Euroopa Parlament oma 

liikmete häälteenamusega või nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega väljendada 

vastuseisu komisjoni poolt vastuvõetud meetmetele, põhjendades oma vastuseisu 

sellega, et meetmed ületavad põhiaktis ettenähtud rakendusvolitusi, ei ole kooskõlas 

põhiakti eesmärgi või sisuga või ei pea kinni subsidiaarsuse või proportsionaalsuse 

põhimõtetest.

c) Euroopa Parlamendi või nõukogu vastuseisu korral tühistab komisjon meetmed. 

Komisjon võib siiski meetmeid ajutiselt jõus hoida juhul, kui seda õigustavad 

tervise-, ohutus- või keskkonnakaitsega seonduvad põhjused. Sellisel juhul esitab 

komisjon komiteele viivitamata meetmete muudetud eelnõu või seadusandliku 

ettepaneku asutamislepingu alusel. Ajutised meetmed jäävad jõusse seni, kuni need 

asendatakse lõpliku õigusaktiga."

8) Artikli 7 lõike 3 esimese lause lõppu lisatakse järgmised sõnad:

"järgides edastamissüsteemi läbipaistvust ja edastatud teabe ning menetluse erinevate etappide 

määratlemist tagavat korda."

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Brüssel, ...


