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Ettepanek võtta vastu määrus
–

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU

MÄÄRUS (EL) 2019/…,

...,

millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 290 ja 291 teatavaid 

õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 33, artikli 43 lõiget 2, 

artikli 53 lõiget 1, artiklit 62, ▌artiklit 91, artikli 100 lõiget 2, artiklit 114, artikli 153 lõike 2 

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on 
tähistatud sümboliga ▌.
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punkti b, ▌artikli 168 lõike 4 punkti b, artiklit 172, artikli 192 lõiget 1, artikli 207 lõiget 2, 

artikli 214 lõiget 3 ja artikli 338 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt3

1 ELT C 288, 31.8.2017, lk 29.
2 ELT C 164, 8.5.2018, lk 82.
3 Euroopa Parlamendi … seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja 

nõukogu … otsus.
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ning arvestades järgmist:

(1) Lissaboni lepinguga muudeti seadusandja poolt komisjonile antavate volituste 

õigusraamistikku, eristades komisjonile delegeeritud volitusi võtta vastu muid kui 

seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ning mis täiendavad või muudavad 

seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi (delegeeritud õigusaktid), ning 

komisjonile antud volitusi võtta vastu õigusakte, et tagada ühetaolised tingimused 

õiguslikult siduvate liidu õigusaktide rakendamiseks (rakendusaktid).

(2) Enne Lissaboni lepingu jõustumist vastu võetud seadusandlike aktidega anti 

komisjonile volitused võtta vastu meetmeid nõukogu otsuse 1999/468/EÜ4 

artikliga 5a kehtestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

(3) Institutsioonidevaheliste läbirääkimiste soikumise tõttu võeti tagasi varasemad 

ettepanekud viia kontrolliga regulatiivmenetlusele osutavad õigusaktid vastavusse 

Lissaboni lepinguga kehtestatud õigusraamistikuga5.

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

5 ▌ ELT C 80, 7.2.2015, lk 17.



AM\1182554ET.docx 4/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

(4) Seejärel leppisid Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppes6 kokku uue delegeeritud 

õigusaktide raamistiku ning tunnistasid vajadust viia kõik olemasolevad 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 vastavusseviimise ettepanek 2016. aasta lõpuks.

(5) Suurem osa volitustest alusaktides, millega nähakse ette kontrolliga 

regulatiivmenetluse kasutamine, vastab Euroopa Liidu toimimise lepingu („ELi 

toimimise leping“) artikli 290 lõike 1 kriteeriumitele ja tuleks kõnealusele sättele 

kohandada.

(6) Muud volitused alusaktides, millega nähakse ette kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutamine, vastavad ELi toimimise lepingu artikli 291 lõike 2 kriteeriumitele ja 

tuleks kõnealusele sättele kohandada.

6 ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
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(7) Kui komisjonile antakse rakendamisvolitused, tuleks neid volitusi kasutada 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/20117.

(8) Piiratud arvus alusaktides, mis näevad praegu ette kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutamist, ei ole vastavaid volitusi enam vaja ja seega tuleks need neist alusaktidest 

välja jätta.

(9) 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe 

punktis 31 on märgitud, et volitused võib liita, kui komisjon esitab objektiivsed 

põhjendused ühe ja sama seadusandliku akti kahe või enama volituse vahelise 

sisulise seose kohta ja kui seadusandlikus aktis ei ole sätestatud teisiti. 

Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise käigus peetavate konsultatsioonide 

eesmärk on ka selgitada, milliseid volitusi võib pidada omavahel sisuliselt seotuks. 

Sellistel juhtudel osutavad Euroopa Parlament ja nõukogu oma mis tahes 

vastuväites selgelt, millisele volitusele vastuväide esitatakse. Käesoleva määruse 

lisas loetletud piiratud arvu alusaktide puhul on lisatud alusakti selge säte, mis 

puudutab erinevate delegeeritud volituste puhul eraldi delegeeritud õigusaktide 

vastuvõtmist.

7 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).
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(10) Käesolev määrus ei tohiks mõjutada pooleliolevaid menetlusi, mille puhul komitee 

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

kohaselt juba esitanud.

(11) Kuna tehtavad kohandused ja muudatused käsitlevad üksnes liidu tasandi menetlusi, 

ei pea liikmesriigid direktiivide puhul neid üle võtma.

(12) Seetõttu tuleks asjaomaseid õigusakte vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
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Artikkel 1

Lisas loetletud õigusakte muudetakse nii, nagu lisas sätestatud.

Artikkel 2

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

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

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

______________
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LISA

▌

I. SIDEVÕRGUD, SISU JA TEHNOLOOGIA

▌

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. aprilli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 733/2002 

tippdomeeni .eu kasutuselevõtu kohta8

8 EÜT L 113, 30.4.2002, lk 1.
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Määrusega (EÜ) nr 733/2002 kehtestatud geograafilise tippdomeeni (ccTLD) .eu 

kasutuselevõtmise tingimuste sätestamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega 

kõnealuse määruse täiendamiseks kehtestatakse registri määramise kriteeriumid ja 

menetluskord ning tippdomeeni .eu kasutuselevõtu ja ülesannetega seotud avaliku 

korra eeskirjad ja avalikud registreerimispõhimõtted. On eriti oluline, et komisjon 

viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 733/2002 järgmiselt:

1) Artikli 3 lõike 1 esimese lõigu punkt a asendatakse järgmisega:

„a) võtab kooskõlas artikliga 5a käesoleva määruse täiendamiseks vastu 

delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse registri määramise 

kriteeriumid ja menetluskord.

Kui see on registri määramise kriteeriumide ja menetluskorra 

kehtestamisel tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse 

käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele 

artiklis 5b sätestatud menetlust;“.
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2) Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Pärast registriga konsulteerimist on komisjonil õigus võtta kooskõlas 

artikliga 5a käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud 

õigusakte, millega kehtestatakse tippdomeeni .eu kasutuselevõtu ja 

eesmärkidega seotud avaliku korra eeskirjad ja avalikud 

registreerimispõhimõtted.“;

b) lõike 2 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kui liikmesriik või komisjon esitab 30 päeva jooksul pärast avaldamist 

loendis oleva nimetuse osas vastuväite, on komisjonil õigus võtta 

kooskõlas artikliga 5a vastu delegeeritud õigusakte olukorra 

lahendamiseks käesoleva määruse täiendamise teel.“
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3) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 5a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 3 lõikes 1 ning artikli 5 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … 

[käesoleva muutmismääruse jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 3 lõikes 1 ning artikli 5 

lõigetes 1 ja 2 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 3 lõike 1 ning artikli 5 lõigete 1 ja 2 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe 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.

Artikkel 5b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks 

tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.
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2. Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 5a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

___________________________
* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

4) Artiklist 6 jäetakse välja lõiked 3 ja 4.

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 2008. aasta otsus nr 626/2008/EÜ liikuva 

kosmoseside teenuseid pakkuvate süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise 

kohta9

Selleks et tagada otsuse nr 626/2008/EÜ ühetaolised rakendamistingimused, tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused jõustamiseeskirjade kooskõlastatud 

kohaldamiseks vajalike meetodite kohta. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas 

määrusega (EL) nr 182/2011.

9 ELT L 172, 2.7.2008, lk 15.
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Seetõttu muudetakse otsust nr 626/2008/EÜ järgmiselt:

1) Artikli 9 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Komisjon võib võtta rakendusaktidega vastu meetmed, millega 

määratakse kindlaks vajalikud meetodid lõikes 2 osutatud 

jõustamiseeskirjade, sealhulgas lubade kooskõlastatud peatamise või 

tühistamise eeskirjade kooskõlastatud kohaldamiseks artikli 7 lõikes 2 

sätestatud ühiste tingimuste rikkumise korral. Nimetatud rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artikli 10 lõikes 3 osutatud menetlusega.“

2) Artikli 10 lõige 4 jäetakse välja.
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II. HUMANITAARABI JA KODANIKUKAITSE

Nõukogu 20. juuni 1996. aasta määrus (EÜ) nr 1257/96 humanitaarabi kohta10

Alates määruse (EÜ) nr 1257/96 vastuvõtmisest 1996. aastal ei ole komisjon pidanud 

vastu võtma meetmeid, et kõnealuse määruse mitteolemuslikke osi kontrolliga 

regulatiivmenetluse kohaselt muuta. Näib, et selleks ei ole vajadust ka tulevikus. 

Seega tuleks kontrolliga regulatiivmenetluse kohane rakendusmeetmete vastuvõtmise 

võimalus määrusest (EÜ) nr 1257/96 välja jätta, ilma et komisjonile oleks vaja anda 

muid volitusi ▌.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1257/96 järgmiselt:

1) Artikli 15 lõige 1 jäetakse välja.

2) Artikli 17 lõige 4 jäetakse välja.

10 EÜT L 163, 2.7. 1996, lk 1.
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III. TÖÖHÕIVE, SOTSIAALKÜSIMUSED JA SOTSIAALNE KAASATUS

▌

1. Nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiiv 89/654/EMÜ töökohale esitatavate 

ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta (esimene üksikdirektiiv direktiivi 

89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)11

11 EÜT L 393, 30.12.1989, lk 1.
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Selleks et võtta arvesse töökoha osade kavandamise, valmistamise või 

konstrueerimise tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, 

rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides tehtud muudatusi ja töökohtadega 

seotud teadmiste täienemist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 89/654/EMÜ 

lisades üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks 

oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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Nõukogu 22. juuli 2003. aasta otsuse12 kohaselt abistab komisjoni tööohutuse ja 

töötervishoiu valdkonna tegevuste ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel 

tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee.

Seetõttu muudetakse direktiivi 89/654/EMÜ järgmiselt:

1) Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Lisade muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 9a vastu delegeeritud õigusakte 

lisades üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse töökoha 

osade kavandamise, valmistamise või konstrueerimise tehnilist ühtlustamist ja 

standardimist, tehnika arengut, rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides 

tehtud muudatusi ja töökohtadega seotud teadmiste täienemist.

12 Nõukogu 22. juuli 2003. aasta otsus, millega moodustatakse tööohutuse ja -
tervishoiu nõuandekomitee (ELT C 218, 13.9.2003, lk 1).
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Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis kujutavad 

endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute füüsilisele 

tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja võtta meetmeid 

väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusaktidele artiklis 9b sätestatud menetlust.“

2) Lisatakse järgmised ▌ artiklid:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 9 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 9 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.
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Artikkel 9b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti 

teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.

2. Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 9a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

__________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
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2. Nõukogu 30. novembri 1989. aasta direktiiv 89/656/EMÜ töötajate 

isikukaitsevahendite kasutamisega seotud tervisekaitse ja ohutuse miinimumnõuete 

kohta (kolmas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)13

Selleks et võtta arvesse isikukaitsevahenditega seotud tehnilist ühtlustamist ja 

standardimist, tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides või 

spetsifikaatides ning teadmiste täienemist, peaks komisjonil olema õigus võtta 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 

89/656/EMÜ lisades üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et 

komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

13 EÜT L 393, 30.12. 1989, lk 18.
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22. juuli 2003. aasta otsuse kohaselt abistab komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu 

valdkonna tegevuste ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel tööohutuse ja 

töötervishoiu nõuandekomitee.

Seetõttu muudetakse direktiivi 89/656/EMÜ järgmiselt:

1) Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Lisade muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 9a vastu delegeeritud õigusakte 

lisades üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse 

isikukaitsevahenditega seotud tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika 

arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides ning 

teadmiste täienemist.
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Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis kujutavad 

endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute füüsilisele 

tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja võtta meetmeid 

väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusaktidele artiklis 9b sätestatud menetlust.“

2) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 9 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 9 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.
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Artikkel 9b 

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti 

teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.

2. Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 9a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

__________________
* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“
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3. Nõukogu 29. mai 1990. aasta direktiiv 90/269/EMÜ tervishoiu ja ohutuse 

miinimumnõuete kohta, mis käsitlevad raskuste käsitsi teisaldamist, millega kaasneb 

eelkõige töötajate seljavigastuse oht (neljas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 

artikli 16 lõike 1 tähenduses)14

14 EÜT L 156, 21.6. 1990, lk 9.
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Selleks et võtta arvesse tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides või 

spetsifikaatides ning raskuste käsitsi teisaldamisega, millega kaasneb eelkõige 

töötajate seljavigastuse oht, seotud teadmiste täienemist, peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte direktiivi 90/269/EMÜ lisades üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks. 

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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22. juuli 2003. aasta otsuse kohaselt abistab komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu 

valdkonna tegevuste ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel tööohutuse ja 

töötervishoiu nõuandekomitee.

Seetõttu muudetakse direktiivi 90/269/EMÜ järgmiselt:

1) Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Lisade muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8a vastu delegeeritud õigusakte 

lisades üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnika 

arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides ning 

raskuste käsitsi teisaldamisega seotud teadmiste täienemist.
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Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis kujutavad 

endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute füüsilisele 

tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja võtta meetmeid 

väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusaktidele artiklis 8b sätestatud menetlust.“

2) Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 8 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.
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Artikkel 8b 

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti 

teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.

2. Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 8a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

____________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
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4. Nõukogu 29. mai 1990. aasta direktiiv 90/270/EMÜ kuvariga töötamise tervishoiu ja 

ohutuse miinimumnõuete kohta (viies üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ 

artikli 16 lõike 1 tähenduses)15

Selleks et võtta arvesse kuvaritega seotud tehnika arengut, muudatusi 

rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides ning teadmiste täienemist, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte direktiivi 90/270/EMÜ lisades üksnes tehniliste muudatuste 

tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.

15 EÜT L 156, 21.6. 1990, lk 14.
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22. juuli 2003. aasta otsuse kohaselt abistab komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu 

valdkonna tegevuste ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel tööohutuse ja 

töötervishoiu nõuandekomitee.

Seetõttu muudetakse direktiivi 90/270/EMÜ järgmiselt:

1) Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Lisa muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte 

lisas üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnika 

arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides ning 

kuvaritega seotud teadmiste täienemist.
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Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis kujutavad 

endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute füüsilisele 

tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja võtta meetmeid 

väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusaktidele artiklis 10b sätestatud menetlust.“

2) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 10a 

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 10 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 10 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.
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Artikkel 10b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti 

teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 10a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
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5. Nõukogu 31. märtsi 1992. aasta direktiiv 92/29/EMÜ ohutuse ja tervishoiu 

miinimumnõuete kohta, et osutada paremaid raviteenuseid laevadel16

Selleks et võtta arvesse tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides või 

spetsifikaatides ning laevadel raviteenuste osutamisega seotud teadmiste täienemist, 

peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 

vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 92/29/EMÜ lisades üksnes tehniliste 

muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 

käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 

kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.

16 EÜT L 113, 30.4. 1992, lk 19.



AM\1182554ET.docx 45/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

22. juuli 2003. aasta otsuse kohaselt abistab komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu 

valdkonna tegevuste ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel tööohutuse ja 

töötervishoiu nõuandekomitee.

Seetõttu muudetakse direktiivi 92/29/EMÜ järgmiselt:

1) Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Lisade muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8a vastu delegeeritud õigusakte 

lisades üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnika 

arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides ning 

laevadel raviteenuste osutamisega seotud teadmiste täienemist.
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Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis kujutavad 

endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute füüsilisele 

tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja võtta meetmeid 

väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusaktidele artiklis 8b sätestatud menetlust.“

2) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 8 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 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 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.
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Artikkel 8b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti 

teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.

2. Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 8a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_____________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
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6. Nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiiv 92/57/EMÜ tööohutuse ja -tervishoiu 

miinimumnõuete rakendamise kohta ajutistel või liikuvatel ehitustööplatsidel 

(kaheksas üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)17

Selleks et võtta arvesse tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, 

muudatusi rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides ning teadmiste täienemist 

ajutiste või liikuvate ehitustööplatside valdkonnas, peaks komisjonil olema õigus 

võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte 

direktiivi 92/57/EMÜ IV lisas üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti 

oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

17 EÜT L 245, 26.8. 1992, lk 6.
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22. juuli 2003. aasta otsuse kohaselt abistab komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu 

valdkonna tegevuste ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel tööohutuse ja 

töötervishoiu nõuandekomitee.

Seetõttu muudetakse direktiivi 92/57/EMÜ järgmiselt:

1) Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

IV lisa muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte 

IV lisas üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnilist 

ühtlustamist ja standardimist, samuti tehnika arengut, muudatusi 

rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides ning teadmiste täienemist 

ajutiste või liikuvate ehitustööplatside valdkonnas.
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Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis kujutavad 

endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute füüsilisele 

tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja võtta meetmeid 

väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusaktidele artikli 13b sätestatud menetlust.“

2) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 13a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 13 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 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 13 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.
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Artikkel 13b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti 

teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 13a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

___________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
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7. Nõukogu 24. juuni 1992. aasta direktiiv 92/58/EMÜ töökohas kasutatavate ohutus- 

ja/või tervisekaitsemärkide miinimumnõuete kohta (üheksas üksikdirektiiv direktiivi 

89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)18

Selleks et võtta arvesse töökohas kasutatavate ohutus- ja tervisekaitsemärkidega 

seotud tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, muudatusi 

rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides ning teadmiste täienemist, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte direktiivi 92/58/EMÜ lisades üksnes tehniliste muudatuste 

tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.

18 EÜT L 245, 26.8. 1992, lk 23.
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22. juuli 2003. aasta otsuse kohaselt abistab komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu 

valdkonna tegevuste ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel tööohutuse ja 

töötervishoiu nõuandekomitee.

Seetõttu muudetakse direktiivi 92/58/EMÜ järgmiselt:

1) Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9 

Lisade muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 9a vastu delegeeritud õigusakte 

lisades üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse töökohas 

kasutatavate ohutus- ja/või tervisekaitsemärkide või seadmete projekteerimise 

ja tootmisega seotud tehnilist ühtlustamist ja standardimist, samuti tehnika 

arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides ning 

töökohtades kasutatavaid ohutus- ja/või tervisekaitsemärke või seadmeid 

puudutavate teadmiste täienemist.
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Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis kujutavad 

endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute füüsilisele 

tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja võtta meetmeid 

väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusaktidele artiklis 9b sätestatud menetlust.“

2) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 9 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 9 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 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 9 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.
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Artikkel 9b 

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti 

teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.

2. Euroopa Parlament või nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 9a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

_______________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

▌
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8. Nõukogu 22. juuni 1994. aasta direktiiv 94/33/EÜ noorte kaitse kohta tööl19

Selleks et tagada noorte nõuetekohane kaitse tööl ning võtta arvesse tehnika arengut, 

muudatusi rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides ning teadmiste täienemist, 

peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 

vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 94/33/EÜ lisas üksnes tehniliste muudatuste 

tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.

19 EÜT L 216, 20.8. 1994, lk 12.
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22. juuli 2003. aasta otsuse kohaselt abistab komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu 

valdkonna tegevuste ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel tööohutuse ja 

töötervishoiu nõuandekomitee.

Seetõttu muudetakse direktiivi 94/33/EÜ järgmiselt:

1) Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15

Lisa muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusakte 

lisas üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse noorte kaitsega 

tööl seotud tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides või 

spetsifikaatides ning teadmiste täienemist.“
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2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 15a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 15 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 15 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

9. Nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse 

kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv 

direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)20

20 ELT L 131, 5.5. 1998, lk 11.
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Selleks et tagada töötajate piisav kaitse tervise- ja ohutusriskide eest ning võtta 

arvesse tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnilist arengut, muudatusi 

rahvusvahelistes standardites või spetsifikaatides ja keemilisi mõjureid käsitlevaid 

uusi leidusid, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu 

artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 98/24/EÜ lisades üksnes 

tehniliste muudatuste tegemiseks ning kõnealuse direktiivi täiendamiseks, 

kehtestades töökeskkonnas ohtlike ainete soovituslikud piirnormid või vaadates need 

läbi. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 98/24/EÜ järgmiselt:

1) Artikli 3 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12a vastu delegeeritud 

õigusakte käesoleva direktiivi täiendamiseks, kehtestades käesoleva lõike 

esimeses lõigus osutatud ohtlike ainete soovituslikud piirnormid 

töökeskkonnas või vaadates need läbi, võttes arvesse mõõtmismeetodite 

kättesaadavust.

Liikmesriigid teatavad töövõtjate ja tööandjate organisatsioonidele liidu 

tasandil määratud ohtlike ainete soovituslikud piirnormid töökeskkonnas.

Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis kujutavad 

endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute füüsilisele 

tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja võtta meetmeid 

väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusaktidele artiklis 12b sätestatud menetlust.“
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2) Artikli 12 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12a vastu delegeeritud 

õigusakte lisades üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks ▌, et võtta 

arvesse keemiliste mõjuritega seotud tehnilist ühtlustamist ja 

standardimist, tehnilist arengut, muudatusi rahvusvahelistes standardites 

või spetsifikaatides ja keemilisi mõjureid käsitlevaid uusi leide.

Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis 

kujutavad endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute 

füüsilisele tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja 

võtta meetmeid väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva artikli 

alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele artiklis 12b sätestatud 

menetlust.“
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3) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 12a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 3 lõikes 2 ning artikli 12 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … 

[käesoleva muutmismääruse jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 3 lõikes 2 ja artikli 12 

lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 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. aasta institutsioonidevahelises 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.



AM\1182554ET.docx 72/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6. Artikli 3 lõike 2 ja artikli 12 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 

kahe 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.

Artikkel 12b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti 

teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.
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2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 12a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

▌

10. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/44/EÜ 

töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega 

füüsikalistest mõjuritest (vibratsioon) tulenevate riskidega (kuueteistkümnes 

üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)21

21 ELT L 177, 6.7. 2002, lk 13.
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Selleks et võtta arvesse töövahendite ja töökohtade projekteerimist, ehitamist, 

tootmist või valmistamist käsitlevat tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika 

arengut, muudatusi ühtlustatud Euroopa standardites või spetsifikaatides ning uusi 

avastusi mehhaanilise vibratsiooni kohta, peaks komisjonil olema õigus võtta 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte 

direktiivi 2002/44/EÜ lisas üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti 

oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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22. juuli 2003. aasta otsuse kohaselt abistab komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu 

valdkonna tegevuste ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel tööohutuse ja 

töötervishoiu nõuandekomitee.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/44/EÜ järgmiselt:

1) Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Lisa muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 11a vastu delegeeritud õigusakte 

lisas üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks, ▌et võtta arvesse töövahendite 

ja töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või valmistamist käsitlevat 

tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, muudatusi ühtlustatud 

Euroopa standardites või spetsifikaatides ning uusi avastusi mehhaanilise 

vibratsiooni kohta.
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Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis kujutavad 

endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute füüsilisele 

tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja võtta meetmeid 

väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusaktidele artikli 11b sätestatud menetlust.“

2) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 11 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 11 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.
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Artikkel 11b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti 

teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 11a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

________________
* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

3) Artikkel 12 jäetakse välja.
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11. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. veebruari 2003. aasta direktiiv 2003/10/EÜ 

töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega 

füüsikalistest mõjuritest (müra) tulenevate riskidega (seitsmeteistkümnes 

üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)22

22 ELT L 42, 15.2. 2003, lk 38.
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Selleks et võtta arvesse töövahendite ja töökohtade projekteerimist, ehitamist, 

tootmist või valmistamist käsitlevat tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika 

arengut, muudatusi ühtlustatud Euroopa standardites või spetsifikaatides ning uusi 

avastusi müra kohta, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivis 2003/10/EÜ üksnes 

tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

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

2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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22. juuli 2003. aasta otsuse kohaselt abistab komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu 

valdkonna tegevuste ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel tööohutuse ja 

töötervishoiu nõuandekomitee.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2003/10/EÜ järgmiselt:

1) Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Direktiivi muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12a vastu delegeeritud õigusakte 

käesolevas direktiivis üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta 

arvesse töövahendite ja töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või 

valmistamist käsitlevat tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, 

muudatusi ühtlustatud Euroopa standardites või spetsifikaatides ning uusi 

avastusi müra kohta.
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Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis kujutavad 

endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute füüsilisele 

tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja võtta meetmeid 

väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusaktidele artiklis 12b sätestatud menetlust.“

2) Lisatakse järgmised artiklid:

„Artikkel 12a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 12 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.
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Artikkel 12b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti 

teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 12a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

__________________
* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

3) Artikkel 13 jäetakse välja.
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12. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/37/EÜ 

töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest 

tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ 

artikli 16 lõike 1 tähenduses)23

23 ELT L 158, 30.4. 2004, lk 50.
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Selleks et võtta arvesse tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides või 

spetsifikaatides ning kantserogeenide ja mutageenide valdkonnas tehtud uusi 

avastusi, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu 

artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 2004/37/EÜ II lisas üksnes 

tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

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

2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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22. juuli 2003. aasta otsuse kohaselt abistab komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu 

valdkonna tegevuste ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel tööohutuse ja 

töötervishoiu nõuandekomitee.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ järgmiselt:

1) Artikkel 17 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 17

II lisa muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 17a vastu delegeeritud õigusakte 

II lisas üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse tehnika 

arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides või spetsifikaatides ning 

kantserogeenide ja mutageenide valdkonnas tehtud uusi avastusi.

Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis kujutavad 

endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute füüsilisele 

tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja võtta meetmeid 

väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusaktidele artiklis 17b sätestatud menetlust.“
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2) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„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 viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.
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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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 17 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

Artikkel 17b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti 

teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.
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2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 17a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

13. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/25/EÜ 

töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega 

füüsikalistest mõjuritest (tehislik optiline kiirgus) tulenevate riskidega 

(üheksateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 

tähenduses)24

24 ELT L 114, 27.4. 2006, lk 38.
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Selleks et võtta arvesse töövahendite ja töökohtade projekteerimist, ehitamist, 

tootmist või valmistamist käsitlevat tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika 

arengut, muudatusi ühtlustatud Euroopa standardites või spetsifikaatides ning uusi 

teaduslikke avastusi optilise kiirgusega kokkupuute kohta töökeskkonnas, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte direktiivi 2006/25/EÜ lisades üksnes tehniliste muudatuste 

tegemiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.
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22. juuli 2003. aasta otsuse kohaselt abistab komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu 

valdkonna tegevuste ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel tööohutuse ja 

töötervishoiu nõuandekomitee.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2006/25/EÜ järgmiselt:

1) Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Lisade muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte 

▌lisades üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks, et võtta arvesse 

töövahendite või töökohtade projekteerimist, ehitamist, tootmist või 

valmistamist käsitlevat tehnilist ühtlustamist ja standardimist, tehnika arengut, 

muudatusi ühtlustatud Euroopa standardites või rahvusvahelistes 

spetsifikaatides ning uusi teaduslikke avastusi optilise kiirgusega kokkupuute 

kohta töökeskkonnas. Need muudatused ei tohi kaasa tuua lisades sätestatud 

kokkupuute piirväärtuste muutmist.
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Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis kujutavad 

endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute füüsilisele 

tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja võtta meetmeid 

väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusaktidele artiklis 10b sätestatud menetlust.“

2) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 10 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 10 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

Artikkel 10b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti 

teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.
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2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 10a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks. 

▌

___________________________
* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

3) Artikkel 11 jäetakse välja.

▌

14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/148/EÜ 

töötajate kaitsmise kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl25

25 ELT L 330, 16.12. 2009, lk 28.
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Selleks et võtta arvesse tehnika arengut, peaks komisjonil olema õigus võtta 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 

2009/148/EÜ I lisa ▌muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

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

2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

22. juuli 2003. aasta otsuse kohaselt abistab komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu 

valdkonna tegevuste ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel tööohutuse ja 

töötervishoiu nõuandekomitee.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/148/EÜ järgmiselt:

1) Artikkel 9 jäetakse välja.

2) Artikli 18 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Enne kui töökohal tekib kokkupuude asbestist või asbesti sisaldavatest 

materjalidest tekkiva tolmuga, peab olemas olema hinnang iga töötaja 

tervisliku seisundi kohta.

See hinnang sisaldab rindkere eriuuringute tulemusi. I lisas on esitatud 

praktilised soovitused, millele liikmesriigid võivad töötajate tervise 

kontrollimisel toetuda. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 18a 

vastu delegeeritud õigusakte ▌I lisa muutmiseks, et kohandada seda 

tehnika arenguga.
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Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis 

kujutavad endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute 

füüsilisele tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja 

võtta meetmeid väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva 

artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele artiklis 18b 

sätestatud menetlust.

Töötaja tervist tuleb uuesti hinnata vähemalt iga kolme aasta järel 

niikaua, kuni kestab kokkupuude.

Vastavalt siseriiklikule õigusele ja/või tavale seatakse sisse iga töötaja 

isiklik tervisekontrolli kaart.“
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3) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 18a

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 18 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 18 lõikes 2 osutatud 

õiguste 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 18 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 

jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule 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.

Artikkel 18b

1. Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti 

teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.
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2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 18a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

IV. ENERGEETIKA

▌

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1222/2009 

rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta26

26 ELT L 342, 22.12. 2009, lk 46.
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Määruses (EÜ) nr 1222/2009 vajalike tehniliste muudatuste tegemiseks peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid, et kohandada 

neid tehnika arenguga. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 

käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 

kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1222/2009 järgmiselt:

1) Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Muutmine ja kohandamine tehnika arenguga

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12a vastu delegeeritud õigusakte, 

millega muudetakse käesolevat määrust seoses järgmisega:

a) C2 ja C3 klassi rehvide märghaardumise klassifitseerimisega seotud 

teavitamisnõuete kehtestamine, tingimusel et on olemas sobivad 

ühtlustatud katsemeetodid;

b) vajaduse korral haardumise klassi kohandamine tehniliste eriomadustega 

selliste rehvide puhul, mis on eelkõige ette nähtud saavutama jää- ja/või 

lumeoludes paremaid tulemusi kui tavaline rehv, pidades silmas nende 

suutlikkust alustada või säilitada sõiduki liikumist või sõiduki liikumine 

peatada;

c) I–V lisa kohandamine tehnika arenguga.“
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2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 12a 

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 11 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 11 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

_______________________
* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

3) Artikkel 13 jäetakse välja.
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V. KESKKOND

▌

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/63/EÜ 

bensiini säilitamisel ja selle terminalidest teenindusjaamadesse jaotamisel lenduvate 

orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste kontrollimise kohta27

Selleks et tagada direktiivis 94/63/EÜ sätestatud altlaadimisseadmete 

spetsifikatsioonide asjakohasel juhul läbivaatamine ja kohandada lisasid tehnika 

arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu 

artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi lisasid. On 

eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

27 ELT L 365, 31.12. 1994, lk 24.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 94/63/EÜ järgmiselt:

1) Artikli 4 lõike 1 kuues lõik asendatakse järgmisega:

„Igas paakautode laadimisrajatistega terminalis peab olema vähemalt üks 

estakaad, mis vastab IV lisas sätestatud altlaadimisseadmete 

spetsifikatsioonidele. Komisjon vaatab nimetatud spetsifikatsioonid 

korrapäraselt läbi ja olenevalt selle läbivaatamise tulemustest on komisjonil 

õigus võtta kooskõlas artikliga 7a vastu delegeeritud õigusakte IV lisa 

muutmiseks.“

2) Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Kohandamine tehnika arenguga

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 7a vastu delegeeritud õigusakte 

lisade muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga, välja arvatud II lisa 

punktis 2 sätestatud piirväärtuste puhul.“
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3) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 7a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 7 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva 

muutmismääruse jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 7 

osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 

otsusega lõpetatakse 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. aasta institutsioonidevahelises 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.



AM\1182554ET.docx 116/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6. Artikli 4 lõike 1 ja artikli 7 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 

jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe 

kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

4) Artikkel 8 jäetakse välja.

▌

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/49/EÜ, mis on 

seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega28

28 EÜT L 189, 18.7. 2002, lk 12.
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Selleks et kohandada direktiivi 2002/49/EÜ tehnika ja teaduse arenguga, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi lisasid. On eriti oluline, et 

komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/49/EÜ järgmiselt:
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1) Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12a vastu 

delegeeritud õigusakte II lisa muutmiseks, et kehtestada Lden ja 

Lnight määramise ühised hindamismeetodid.“;

b) lõikele 3 lisatakse teine lõik järgmises sõnastuses:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12a vastu delegeeritud 

õigusakte III lisa muutmiseks, et kehtestada kahjulike mõjude 

kindlaksmääramise ühised hindamismeetodid.“
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2) Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Teaduse ja tehnika arenguga kohandamine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12a vastu delegeeritud õigusakte 

I lisa punkti 3 ning II ja III lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika ja 

teaduse arenguga.“

3) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 12a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 6 lõigetes 2 ja 3 ning artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … 

[käesoleva muutmismääruse jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 6 lõigetes 2 ja 3 ning 

artiklis 12 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 6 lõigete 2 ja 3 ning artikli 12 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 

kahe 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.

_____________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
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4) Artikli 13 lõige 3 jäetakse välja.

5) III lisas asendatakse sissejuhatuse teine lause järgmisega:

„Käesoleva lisa tulevasteks läbivaatamisteks kehtestatud müra taseme-mõju 

suhted käsitlevad eelkõige:“.

3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/42/EÜ 

teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodete orgaanilistes 

lahustites kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite 

heitkoguste piiramise kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ29

29 ELT L 143, 30.4. 2004, lk 87.
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Selleks et tagada lenduvate orgaaniliste ühendite piirväärtustele vastavuse 

kindlaksmääramisel ajakohaste analüütiliste meetodite kasutamine, peaks komisjonil 

olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte direktiivi 2004/42/EÜ III lisa muutmiseks, et kohandada seda tehnika 

arenguga. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/42/EÜ järgmiselt:

1) Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Kohandamine tehnika arenguga

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 11a vastu delegeeritud õigusakte 

III lisa muutmiseks, et kohandada seda tehnika arenguga.“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 11 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 11 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016. lk 1.“

3) Artikli 12 lõige 3 jäetakse välja.

▌
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4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. jaanuari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 166/2006, 

mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist ning millega 

muudetakse nõukogu direktiive 91/689/EMÜ ja 96/61/EÜ30

30 ELT L 33, 4.2. 2006, lk 1.
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Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 166/2006 tehnika arengu ja muutustega 

rahvusvahelises õiguses ning tagada parem aruannete esitamine, peaks komisjonil 

olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte kõnealuse määruse II ja III lisa muutmiseks, et kohandada neid teaduse või 

tehnika arenguga või ÜRO-EMK saasteainete heite- ja ülekanderegistrite protokolli 

lisade muudatustega, mis on vastu võetud protokolliosaliste kohtumisel, samuti 

kõnealuse määruse täiendamiseks asjakohaste saasteainete kohta ühest või enamast 

hajureostusallikast andmeesituse alustamisega. On eriti oluline, et komisjon viiks 

oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 166/2006 järgmiselt:

1) Artikli 8 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Kui komisjon teeb kindlaks, et andmed heidete kohta 

hajureostusallikatest puuduvad, siis on komisjonil õigus võtta kooskõlas 

artikliga 18a vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, algatades andmeesituse asjakohaste saasteainete kohta 

ühest või enamast hajureostusallikast ning kasutades seejuures 

asjakohasel juhul rahvusvaheliselt tunnustatud meetodeid.“

2) Artikkel 18 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18

Lisade muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 18a vastu delegeeritud õigusakte, 

millega muudetakse II ja III lisa, et:

a) kohandada neid teaduse või tehnika arenguga;

b) kohandada neid protokolli lisade muudatustega, mis on vastu võetud 

protokolliosaliste kohtumisel.“
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3) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 18a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 8 lõikes 3 ja artiklis 18 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva 

muutmismääruse jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 8 lõikes 3 ja artiklis 18 

osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 

otsusega lõpetatakse 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 8 lõike 3 ja artikli 18 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 

jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe 

kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

4) Artikli 19 lõige 3 jäetakse välja.

5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) 

nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja 

pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 

tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/200631

31 ELT L 353, 31.12. 2008, lk 1.
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Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 1272/2008 korrapärane ajakohastamine, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega:

– muudetakse kõnealuse määruse VI lisa, et ühtlustada ainete klassifitseerimist ja 

märgistamist;

– muudetakse VIII lisa, et veelgi ühtlustada tervisealases hädaolukorras 

tegutsemisega seotud teavet ja ennetusmeetmeid;

– muudetakse kõnealuse määruse teatavaid sätteid ja I–VIII lisa, et kohandada 

neid tehnika ja teaduse arenguga.

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1272/2008 järgmiselt:

1) Artikli 37 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Kui komisjon peab aine klassifikatsiooni ja märgistuse ühtlustamist 

asjakohaseks, võtab ta kooskõlas artikliga 53a põhjendamatu viivituseta 

vastu delegeeritud õigusaktid VI lisa muutmiseks, et lisada kõnealune 

aine ühes vastava klassifikatsiooni ja vastavate märgistuselementidega VI 

lisa 3. osa tabelisse 3.1, lisades asjakohasel juhul konkreetsed sisalduse 

piirväärtused või korrutustegurid.

31. maini 2015 tehakse samadel tingimustel vastav kanne VI lisa 3. osa 

tabelisse 3.2.

Kui see on ainete klassifikatsiooni ja märgistuse ühtlustamise tungiva 

kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva lõike alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusaktidele artiklis 53b sätestatud menetlust.“
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2) Artikli 45 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Pärast konsulteerimist asjaomaste sidusrühmadega, nagu Euroopa 

mürgistusteabekeskuste ja kliiniliste toksikoloogide liit (EAPCCT), on 

komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 53a vastu delegeeritud 

õigusakte VIII lisa muutmiseks, et täiendavalt ühtlustada tervisealases 

hädaolukorras tegutsemisega seotud teavet ja ennetusmeetmeid.“

3) Artikli 53 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 53a vastu delegeeritud 

õigusakte artikli 6 lõike 5, artikli 11 lõike 3, artiklite 12 ja 14, artikli 18 

lõike 3 punkti b, artikli 23, artiklite 25–29, artikli 35 lõike 2 teise ja 

kolmanda lõigu ning I–VIII lisa muutmiseks, et kohandada neid teaduse 

ja tehnika arenguga, võttes nõuetekohaselt arvesse GHSi edasiarendamist 

ja eelkõige ÜRO muudatusi, mis on seotud sarnaseid segusid käsitleva 

teabe kasutamisega, ning arvestades rahvusvaheliselt tunnustatud 

keemiaprogrammide arengut ja andmeid õnnetusjuhtumite 

andmebaasidest.

Kui see on tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva 

lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele artiklis 53b 

sätestatud menetlust.“
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4) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 53a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 37 lõikes 5, artikli 45 lõikes 4 ning artikli 53 lõikes 1 osutatud 

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks 

aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 37 lõikes 5, artikli 45 

lõikes 4 ja artikli 53 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise igal ajal 

tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 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. aasta 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.
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6. Artikli 37 lõike 5, artikli 45 lõike 4 ja artikli 53 lõike 1 alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

Artikkel 53b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks 

tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.
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2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 53a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

Artikkel 53c

Eraldi delegeeritud õigusaktid erinevate delegeeritud volituste puhul

Iga käesoleva määruse alusel komisjonile delegeeritud volituse puhul võtab 

komisjon vastu eraldi delegeeritud õigusakti.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

5) Artiklist 54 jäetakse välja lõiked 3 ja 4.

6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/126/EÜ 

mootorsõidukite tankimisel teenindusjaamades eralduvate bensiiniaurude 

regenereerimise II etapi kohta32

32 ELT L 285, 31.10. 2009, lk 36.
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Selleks et tagada kooskõla Euroopa Standardikomitee (CEN) kehtestatud asjaomaste 

standarditega, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu 

artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte teatavate direktiivi 2009/126/EÜ sätete 

muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga. On eriti oluline, et komisjon viiks 

oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/126/EÜ järgmiselt:

1) Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Tehniline kohandamine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8a vastu delegeeritud õigusakte 

artiklite 4 ja 5 muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga ja vajaduse 

korral tagada kooskõla Euroopa Standardikomitee (CEN) kehtestatud 

asjaomaste standarditega.

Esimeses lõigus osutatud volituste delegeerimist ei kohaldata artiklis 4 

sätestatud bensiiniaurude kogumise tõhususe ja auru/bensiini suhte ning artiklis 

5 sätestatud ajavahemike suhtes.“
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2) Lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 8 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

3) Artikkel 9 jäetakse välja.

▌

VI. EUROSTAT

▌

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) 

nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline 

klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) 

nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid 

statistikavaldkondi33

33 ELT L 393, 30.12.2006, lk 1.
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Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 1893/2006 tehnoloogilise ja majandusliku 

arenguga ning ühtlustada NACE Rev. 2 teiste majandus- ja sotsiaalvaldkonna 

klassifikaatoritega, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse määruse I lisa 

muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1893/2006 järgmiselt:

1) Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid“;

b) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 6a vastu delegeeritud 

õigusakte I lisa muutmiseks, et võtta arvesse tehnoloogilist või 

majanduslikku arengut või ühtlustada seda teiste majandus- ja 

sotsiaalvaldkonna klassifikaatoritega.“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 6a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 6 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 6 lõikes 2 osutatud õiguste 

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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 6 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 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 kolme kuu võrra.

___________________________
* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

3) Artikli 7 lõige 3 jäetakse välja.

▌
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2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 451/2008, 

millega kehtestatakse uus tegevusaladel põhinev toodete statistiline klassifikaator 

(CPA) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 3696/9334

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 451/2008 tehnoloogilise või majandusliku 

arenguga ning ühtlustada seda teiste majandus- ja sotsiaalvaldkonna 

klassifikaatoritega, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse määruse lisa 

muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.

34 ELT L 145, 4.6.2008, lk 65.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 451/2008 järgmiselt:

1) Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid“;

b) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 6a vastu delegeeritud 

õigusakte ▌ lisa muutmiseks, et võtta arvesse tehnoloogilist või 

majanduslikku arengut või ühtlustada seda teiste majandus- ja 

sotsiaalvaldkonna klassifikaatoritega.

Nimetatud õiguse kasutamisel tagab komisjon, et delegeeritud 

õigusaktidega ei tekitata liikmesriikidele ega andmeesitajatele 

märkimisväärset lisakoormust ega kulu.“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 6a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 6 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 6 lõikes 2 osutatud õiguste 

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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 6 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 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 kolme kuu võrra.

___________________________
* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

3) Artikli 7 lõige 3 jäetakse välja.
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VII. SISETURG, TÖÖSTUS, ETTEVÕTLUS JA VKEd

▌

1. Nõukogu 20. jaanuari 1976. aasta direktiiv 76/211/EMÜ teatavate toodete massi või 

mahu järgi pakendamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta35

Selleks et kohandada direktiivi 76/211/EMÜ tehnika arenguga, peaks komisjonil 

olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi I ja II lisa. On eriti oluline, et komisjon viiks 

oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

35 EÜT L 46, 21.2.1976, lk 1.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 76/211/EMÜ järgmiselt:

1) Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 6

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 6a vastu delegeeritud õigusakte I 

ja II lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga.“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 6a

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 6 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

▌

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 6 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

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.



AM\1182554ET.docx 156/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 6 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

▌
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2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiiv 2000/14/EÜ 

välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste 

ühtlustamise kohta36

Selleks et kohandada direktiivi 2000/14/EÜ tehnika arenguga, peaks komisjonil 

olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte, et muuta kõnealuse direktiivi III lisa. On eriti oluline, et komisjon viiks 

oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

36 EÜT L 162, 3.7. 2000, lk 1.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2000/14/EÜ järgmiselt:

1) Artikli 18 lõige 2 jäetakse välja.

2) Artikkel 18a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 18a

III lisa muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 18b vastu delegeeritud õigusakte 

III lisa muutmiseks, et kohandada seda tehnika arenguga. Kõnealused 

delegeeritud õigusaktid ei avalda otsest mõju artiklis 12 loetletud seadmete 

mõõdetud helivõimsuse tasemele, eelkõige lisatakse nendega viited 

asjakohastele Euroopa standarditele.“

3) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 18b

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artiklis 18a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artiklis 18a osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 18a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
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4) Artikli 19 punkt b jäetakse välja.

▌

3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta direktiiv 2004/9/EÜ heade 

laboritavade inspekteerimise ja kontrollimise kohta37

Selleks et võtta vastu direktiivi 2004/9/EÜ vajalikud tehnilised kohandused, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, et:

– muuta kõnealust direktiivi heade laboritavade järgimisega seotud vaidluste 

lahendamiseks;

– muuta kõnealuse direktiivi kohast kinnitamise sõnastust;

– muuta kõnealuse direktiivi I lisa, et võtta arvesse tehnika arengut.

37 ELT L 50, 20.2. 2004, lk 28.
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On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2004/9/EÜ järgmiselt:

1) Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 6a vastu delegeeritud 

õigusakte käesoleva direktiivi muutmiseks, et lahendada lõikes 1 

osutatud küsimused. I lisas tehtud muudatused ei tohi muuta selle sisu, 

milleks on anda juhiseid heade laboratooriumitavade järgimise 

järelevalvemenetluse ning uurimisüksuste inspekteerimise ja 

uuringukontrolli kohta.“
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2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 6a

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 6 lõikes 3 ja artikli 8 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … 

[käesoleva muutmismääruse jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 6 lõikes 3 ja artikli 8 

lõikes 2 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 6 lõike 3 ja artikli 8 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 

kahe 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.

___________________________

* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

3) Artikli 7 lõige 3 jäetakse välja.

4) Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 6a vastu delegeeritud 

õigusakte, millega muudetakse

a) artikli 2 lõikes 2 osutatud sõnastust;

b) I lisa, et võtta arvesse tehnika arengut.“

▌
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4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja 

millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ38

Selleks et võtta arvesse uusi arengusuundumusi, peaks komisjonil olema õigus võtta 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse direktiivi 2006/42/EÜ V lisas esitatud ohutusseadiste näidisloetelu. On 

eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

38 ELT L 157, 9.6. 2006, lk 24.
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Selleks et tagada direktiivi 2006/42/EÜ ühetaolised rakendamistingimused, tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused seoses vajalike meetmetega potentsiaalselt 

ohtlike masinate suhtes. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas määrusega (EL) 

nr 182/2011.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2006/42/EÜ järgmiselt:

1) Artikli 2 teises lõigus asendatakse punkti c teine lõik järgmisega:

„Ohutusseadiste näidisloetelu on esitatud V lisas.“

2) Artikli 8 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 21a vastu delegeeritud 

õigusakte V lisa muutmiseks, et ajakohastada ohutusseadiste 

näidisloetelu.“

3) Artikli 9 lõike 3 teine ja kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjon võtab nõuetekohaselt arvesse kõnealuse konsulteerimise tulemusi ja 

võtab rakendusaktidega vastu vajalikud meetmed. Nimetatud rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artikli 22 lõikes 3 osutatud menetlusega.“
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4) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 21a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 8 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 8 lõikes 1 osutatud õiguste 

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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 8 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

5) Artikli 22 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) nr 182/2011* artiklit 5.

___________________________
* 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).“

▌
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5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/34/EÜ 

mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete kohta39

Direktiivi 2009/34/EÜ vajaliku tehnilise kohandamise tagamiseks peaks komisjonil 

olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte, millega muudetakse kõnealuse direktiivi lisasid, et kohandada neid 

tehnika arenguga. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus 

läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.

39 ELT L 106, 28.4. 2009, lk 7.
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Mis puudutab artikli 5 lõike 3 kohast volitust, mille kohaselt EÜ piiratud 

tüübikinnituse andnud liikmesriigid taotlevad I ja II lisa kohandamist tehnika 

arenguga, siis sellist EÜ piiratud tüübikinnitust enam ei eksisteeri. Seetõttu tuleks 

artikli 5 lõikes 3 sätestatud volitus välja jätta.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/34/EÜ järgmiselt:

1) Artikli 5 lõige 3 jäetakse välja.

2) Artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 16a vastu delegeeritud õigusakte 

I ja II lisa muutmiseks, et kohandada neid tehnika arenguga.“
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3) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 16a

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artiklis 16 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 16 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 16 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

4) Artikkel 17 jäetakse välja.

▌

6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/43/EÜ 

kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimuste lihtsustamise kohta40

40 ELT L 146, 10.6.2009, lk 1.
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Selleks et tagada direktiivi 2009/43/EÜ lisas esitatud kaitseotstarbeliste toodete 

nimekirja range vastavus sõjaliste kaupade ühisele Euroopa Liidu nimekirjale, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega muudetakse kõnealust lisa ja kõnealust direktiivi 

seoses asjaoludega, mille korral liikmesriigid võivad vabastada kaitseotstarbeliste 

toodete veod eelneva loa taotlemise kohustusest. On eriti oluline, et komisjon viiks 

oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/43/EÜ järgmiselt:

1) Artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13a liikmesriigi taotlusel 

või omal algatusel vastu delegeeritud õigusakte lõike 2 muutmiseks, et 

lisada juhud, mil:

a) vedu toimub tingimustel, mis ei mõjuta avalikku korda või 

avalikku julgeolekut;

b) eelneva loa taotlemise kohustus on pärast käesoleva direktiivi 

vastuvõtmist sattunud vastuollu liikmesriikide rahvusvaheliste 

kohustustega;

c) see on vajalik artikli 1 lõikes 4 osutatud valitsustevaheliseks 

koostööks.“
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2) Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

Lisa muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13a vastu delegeeritud õigusakte, 

millega muudetakse lisas esitatud kaitseotstarbeliste toodete nimekirja nii, et 

see oleks ranges vastavuses sõjaliste kaupade ühise Euroopa Liidu nimekirjaga.

Kui see on tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva 

artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele artiklis 13b sätestatud 

menetlust.“

3) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 13a 

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 4 lõikes 3 ja artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva 

muutmismääruse jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 3 ja artiklis 13 

osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 

otsusega lõpetatakse 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.



AM\1182554ET.docx 180/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 4 lõike 3 ja artikli 13 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 

jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 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.
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Artikkel 13b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks 

tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 13a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

___________________________

* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

4) Artikkel 14 jäetakse välja.

▌
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7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 79/2009, 

mis käsitleb vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust ja millega muudetakse 

direktiivi 2007/46/EÜ41

Määruse (EÜ) nr 79/2009 kohandamiseks tehnika arenguga seoses vesinikkütusega 

mootorsõidukite ohutusega peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täiendada kõnealust 

määrust selliseid sõidukeid käsitlevate tehniliste nõuete ja haldussätetega, 

haldusdokumentide vormide ja tähistamise mudelitega. On eriti oluline, et komisjon 

viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

41 ELT L 35, 4.2. 2009, lk 32.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 79/2009 järgmiselt:

1) Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Delegeeritud volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 12a vastu delegeeritud õigusakte 

käesoleva määruse täiendamiseks, pidades silmas tehnika arengut, kehtestades:

a) üksikasjalikud eeskirjad II kuni V lisas sätestatud katsemeetodite kohta;

b) üksikasjalikud eeskirjad VI lisas sätestatud vesinikusüsteemi osade ja 

vesinikusüsteemide paigaldamise nõuete kohta;

c) üksikasjalikud eeskirjad artiklis 5 sätestatud nõuete kohta 

vesinikusüsteemi osade ja vesinikusüsteemide ohutu ja kindla töö 

tagamiseks;
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d) eeskirjad nõuete kohta järgmistel puhkudel:

i) puhta vesiniku või vesiniku ja maagaasi/biometaani segu 

kasutamine;

ii) vesiniku hoidmise ja kasutamise uued viisid;

iii) sõiduki kokkupõrkekaitse tagamine, pidades silmas 

vesinikusüsteemi osade ja vesinikusüsteemi terviklikkust;

iv) ühtne ohutusnõuete süsteem, mis hõlmab vähemalt gaasilekete 

avastamist ja nõudeid läbipuhumisgaasile;

v) elektriisolatsioon ja elektriohutus;

e) haldussätted vesinikkütusel töötavate mootorsõidukite, vesinikusüsteemi 

osade ja vesinikusüsteemide EÜ tüübikinnituse kohta;
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f) eeskirjad teabe kohta, mille tootjad esitavad artikli 4 lõigetes 4 ja 5 

osutatud tüübikinnituse ja kontrollimise jaoks;

g) üksikasjalikud eeskirjad VI lisa punktis 16 osutatud vesinikkütusega 

mootorsõidukite tähistamise või muude selgete ja kiirete 

kindlakstegemise vahendite kohta

ning

h) muud käesoleva määruse kohaldamiseks vajalikud meetmed.“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 12a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 12 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 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.

___________________________

* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

3) Artikkel 13 jäetakse välja.
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8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/81/EÜ, millega 

kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate 

ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja 

muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ42

42 ELT L 216, 20.8.2009, lk 76.
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Direktiivi 2009/81/EÜ kohandamiseks kiirete tehniliste, majanduslike ja õiguslike 

muutustega peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu 

artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta riigihankelepingute piirmäärasid, 

kohandades neid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/25/EL43 

sätestatud piirmääradele, muuta viiteid CPV nomenklatuurile ja teatud CPV 

nomenklatuuri viitenumbreid ning CPV nomenklatuuri konkreetsetele asetustele 

viitamise korda teadetes. Kuna elektrooniliste vastuvõtuseadmete tehnilised 

üksikasjad ja omadused peaks pidama sammu tehnoloogia arenguga, on samuti vaja 

volitada komisjoni muutma elektrooniliste vastuvõtuseadmete tehnilisi üksikasju ja 

omadusi. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.

43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles 
käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste 
riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, 
lk 243).
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/81/EÜ järgmiselt:
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1) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 66a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 68 lõikes 1 ja artikli 69 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … 

[käesoleva muutmismääruse jõustumise 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.



AM\1182554ET.docx 192/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 68 lõikes 1 ja artikli 69 

lõikes 2 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 68 lõike 1 ja artikli 69 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 

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.

Artikkel 66b 

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks 

tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.
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2. Nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu võivad delegeeritud õigusakti 

suhtes esitada vastuväiteid artikli 66a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel 

juhul tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata 

kehtetuks.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

2) Artiklist 67 jäetakse välja lõiked 3 ja 4.

3) Artikli 68 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a) teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 66a vastu delegeeritud 

õigusakte esimeses lõigus sätestatud piirmäärade muutmiseks;“;

b) lisatakse järgmine lõik:

„Kui on vaja läbi vaadata esimeses lõigus sätestatud piirmäärad ja 

ajalised piirangud ei võimalda kasutada artiklis 66a sätestatud menetlust, 

kohaldatakse tungiva kiireloomulisuse tõttu käesoleva lõike alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusaktidele artiklis 66b sätestatud menetlust.“
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4) Artikli 69 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 66a vastu delegeeritud 

õigusakte, millega muudetakse

a) lisades I ja II sätestatud CPV nomenklatuuri viitenumbreid, kuivõrd 

see ei muuda käesoleva direktiivi materiaalset reguleerimisala, ning 

nendes lisades loetletud teenusekategooriate piires CPV 

nomenklatuuri konkreetsetele asetustele viitamise korda teadetes;

b) VIII lisa punktides a, f ja g osutatud elektrooniliste 

vastuvõtuseadmete tehnilisi üksikasju ja omadusi.“

VIII. ÕIGUS- JA TARBIJAKÜSIMUSED

1. Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud 

ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete 

kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 

tähenduses)44

44 EÜT L 348, 28.11.1992, lk 1.
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Selleks et võtta arvesse tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides ja 

spetsifikaatides ning teadmiste täienemist, peaks komisjonil olema õigus võtta 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 

92/85/EMÜ I lisas üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks. On eriti oluline, et 

komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

22. juuli 2003. aasta otsuse kohaselt abistab komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu 

valdkonna tegevuste ettevalmistamisel, rakendamisel ja hindamisel tööohutuse ja 

töötervishoiu nõuandekomitee.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 92/85/EMÜ järgmiselt:

1) ▌ Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

„▌Artikkel 13

I lisa muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 13a vastu delegeeritud 

õigusakte I lisas üksnes tehniliste muudatuste tegemiseks, ▌et võtta 

arvesse tehnika arengut, muudatusi rahvusvahelistes normides või 

spetsifikaatides ning uusi avastusi.

Kui nõuetekohaselt põhjendatud ja erakorralistel juhtudel, mis 

kujutavad endast vahetut, otsest ja tõsist ohtu töötajate ja muude isikute 

füüsilisele tervisele ja ohutusele, on tungiva kiireloomulisuse tõttu vaja 

võtta meetmeid väga lühikese aja jooksul, kohaldatakse käesoleva 

artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidele artiklis 13b 

sätestatud menetlust.“
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2) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 13a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artiklis 13 osutatud õiguste 

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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 13 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule 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.

Artikkel 13b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks 

tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 13a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
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2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiiv 2008/48/EÜ, mis 

käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 

87/102/EMÜ45

Direktiivi 2008/48/EÜ ajakohastamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta 

kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealust direktiivi, et lisada lisaeeldusi krediidi kulukuse aastamäära 

arvutamiseks või muuta olemasolevaid eeldusi. On eriti oluline, et komisjon viiks 

oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

45 ELT L 133, 22.5.2008, lk 66.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2008/48/EÜ järgmiselt:

1) Artikli 19 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Vajaduse korral võib krediidi kulukuse aastamäära arvutamisel lähtuda 

I lisas esitatud lisaeeldustest.

Kui käesolevas artiklis ja I lisa II osas esitatud eeldused ei ole krediidi 

kulukuse aastamäära ühetaoliseks arvutamiseks piisavad või ei vasta 

enam turusituatsioonile, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 

24a vastu delegeeritud õigusakte käesoleva artikli ja I lisa II osa 

muutmiseks, et lisada vajalikud lisaeeldused krediidi kulukuse 

aastamäära arvutamiseks või muuta olemasolevaid eeldusi.“
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2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 24a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 19 lõikes 5 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva 

muutmismääruse jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 19 lõikes 5 osutatud 

õiguste 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 19 lõike 5 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

3) Artikkel 25 jäetakse välja.
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IX. LIIKUVUS JA TRANSPORT

▌

1. Nõukogu 6. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/50/EÜ ohtlike kaupade autoveo 

kontrollimise ühtse korra kohta46

Selleks et kohandada direktiivi 95/50/EÜ teaduse ja tehnika arenguga, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi lisade muutmiseks eelkõige selleks, et 

võtta arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ47 muudatusi. On 

eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

46 EÜT L 249, 17.10. 1995, lk 35.
47 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta direktiiv 2008/68/EÜ 

ohtlike kaupade siseveo kohta (ELT L 260, 30.9.2008, lk 13).
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Seetõttu muudetakse direktiivi 95/50/EÜ järgmiselt:

1) Artikkel 9a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9a

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 9aa vastu delegeeritud õigusakte 

lisade muutmiseks, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga käesoleva 

direktiiviga hõlmatud valdkondades eelkõige selleks, et võtta arvesse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/68/EÜ* muudatusi.

___________________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta direktiiv 

2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta (ELT L 260, 30.9.2008, 
lk 13).“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 9aa

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 9a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artiklis 9a osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 9a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

3) Artikkel 9b jäetakse välja.

▌
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2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/59/EÜ, millega 

luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ning tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu direktiiv 93/75/EMÜ48

Selleks et kohandada direktiivi 2002/59/EÜ liidu ja rahvusvaheliste õigusaktide 

arenguga ja rakendamise käigus saadud kogemustega, peaks komisjonil olema õigus 

võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et 

muuta:

– kõnealuses direktiivis sisalduvaid viiteid liidu ja Rahvusvahelise 

Mereorganisatsiooni (IMO) dokumentidele, et viia need kooskõlla liidu või 

rahvusvaheliste õigusaktidega;

– teatavaid kõnealuses direktiivis sisalduvaid mõisteid, et viia need kooskõlla 

liidu või rahvusvaheliste õigusaktidega;

– kõnealuse direktiivi I, III ja IV lisa, pidades silmas tehnika arengut ja 

kõnealuse direktiivi rakendamisel käigus saadud kogemusi.

48 EÜT L 208, 5.8.2002, lk 10.
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On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ järgmiselt:

1) Artikkel 27 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 27

Muutmine

1. Artiklis 2 sätestatud käesoleva direktiivi kohaldamisala piires on 

komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 27a vastu delegeeritud 

õigusakte, millega muudetakse käesolevas direktiivis sisalduvaid viiteid 

liidu ja IMO dokumentidele, artiklis 3 sätestatud mõisteid ning lisasid, et 

viia need vastavusse liidu või rahvusvaheliste õigusaktide vastuvõetud, 

muudetud või jõustunud sätetega▌.
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2. Artiklis 2 sätestatud käesoleva direktiivi kohaldamisala piires on 

komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 27a vastu delegeeritud 

õigusakte, millega muudetakse I, III ja IV lisa, et kohandada neid tehnika 

arengu ja käesoleva direktiivi rakendamise käigus saadud 

kogemustega▌.“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 27a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artiklis 27 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 27 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. aasta institutsioonidevahelises 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.



AM\1182554ET.docx 214/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

6. Artikli 27 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

3) Artikkel 28 jäetakse välja.

3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2099/2002, 

millega asutatakse laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse 

komitee (COSS) ning muudetakse määrusi, mis käsitlevad laevade põhjustatud 

merereostuse vältimist ja meresõiduohutust49

49 EÜT L 324, 29.11. 2002, lk 1.



AM\1182554ET.docx 215/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

Selleks et ajakohastada määruses (EÜ) nr 2099/2002 selliste liidu õigusaktide 

loetelu, milles viidatakse laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja 

meresõiduohutuse komiteele (COSS), peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 

ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse määruse 

muutmiseks, et lisada viide jõustunud liidu õigusaktidele, millega antakse volitused 

COSSile. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 2099/2002 järgmiselt:

1) Artikli 3 lõige 3 jäetakse välja.

2) Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee 

(COSS) volitused ning muudatused

COSS kasutab talle liidu kehtivate merendusalaste õigusaktide alusel antud 

volitusi.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 7a vastu delegeeritud õigusakte, 

millega muudetakse artikli 2 punkti 2, et lisada viide pärast käesoleva määruse 

vastuvõtmist jõustunud liidu õigusaktidele, millega antakse volitused 

COSSile.“
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3) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 7a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artiklis 7 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 7 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 7 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
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4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. aprilli 2003. aasta direktiiv 2003/25/EÜ ro-ro 

reisiparvlaevade täpsemate püstuvusnõuete kohta50

Selleks et kohandada direktiivi 2003/25/EÜ tehnika arenguga, rahvusvahelisel 

tasandil toimunud arenguga ja direktiivi rakendamise käigus saadud kogemustega, 

peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 

vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi lisade muutmiseks. On eriti oluline, 

et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

50 ELT L 123, 17.5.2003, lk 22.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2003/25/EÜ järgmiselt:

1) Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Lisade muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte 

lisade muutmiseks, et võtta arvesse rahvusvahelisel tasandil ja eeskätt IMOs 

toimunud arengut ning parandada käesoleva direktiivi tõhusust kogemusi ja 

tehnika arengut silmas pidades.“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 10a 

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 10 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 10 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

3) Artikkel 11 jäetakse välja.
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5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2003. aasta direktiiv 2003/59/EÜ reisijate- 

või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe 

kohta ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3820/85 ja nõukogu direktiivi 91/439/EMÜ 

muutmise ja nõukogu direktiivi 76/914/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta51

Selleks et kohandada direktiivi 2003/59/EMÜ teaduse ja tehnika arenguga, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi I ja II lisa muutmiseks. On eriti oluline, et 

komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

51 ELT L 226, 10.9.2003, lk 4.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ järgmiselt:

1) Artikkel 11 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 11

Kohandamine teaduse ja tehnika arenguga

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 11a vastu delegeeritud õigusakte 

I ja II lisa muutmiseks, et kohandada neid teaduse ja tehnika arenguga.“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 11 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 11 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 11 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

3) Artikkel 12 jäetakse välja.

▌
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6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 785/2004 

kindlustusnõuete kohta lennuettevõtjatele ja õhusõiduki käitajatele52

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 785/2004 rahvusvahelise õiguse arenguga, 

peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 

vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuses määruses teatavaid summasid 

rahvusvahelistes lepingutes tehtud muudatuste arvessevõtmiseks. On eriti oluline, et 

komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

52 ELT L 138, 30.4.2004, lk 1.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 785/2004 järgmiselt:

1) Artikli 6 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8a vastu delegeeritud 

õigusakte, et muuta vajaduse korral käesoleva artikli lõigetes 1, 2 ja 3 

osutatud summasid juhul, kui see osutub asjaomaste rahvusvaheliste 

lepingute muudatuste tõttu vajalikuks.“

2) Artikli 7 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8a vastu delegeeritud 

õigusakte, et muuta käesoleva artikli lõikes 1 osutatud summasid, kui see 

osutub asjaomaste rahvusvaheliste lepingute muudatuste tõttu 

vajalikuks.“
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3) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 8a 

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 6 lõikes 5 ja artiklis 7 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … 

[käesoleva muutmismääruse jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 6 lõikes 5 ja artikli 7 

lõikes 2 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 6 lõike 5 ja artikli 7 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 

kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

4) Artikli 9 lõige 3 jäetakse välja.



AM\1182554ET.docx 233/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 789/2004, mis 

käsitleb kauba- ja reisilaevade ümberregistreerimist ühest ühenduse registrist teise ja 

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 613/9153

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 789/2004 rahvusvahelisel tasandil, eelkõige 

Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis toimunud arenguga ning parandada kõnealuse 

määruse tõhusust kogemusi ja tehnika arengut silmas pidades, peaks komisjonil 

olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte kõnealuses määruses teatavate mõistete muutmiseks. On eriti oluline, et 

komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

53 ELT L 138, 30.4.2004, lk 19.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 789/2004 järgmiselt:

1) Artikli 7 lõige 3 jäetakse välja.

2) Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Artiklis 3 sätestatud käesoleva määruse kohaldamisala piires on 

komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 9a vastu delegeeritud 

õigusakte artikli 2 mõistete muutmiseks, et arvesse võtta rahvusvahelisel 

tasandil, eelkõige IMOs toimunud arengut, ning parandada käesoleva 

määruse tõhusust kogemusi ja tehnika arengut silmas pidades ▌.“
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3) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 9 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 9 lõikes 1 osutatud õiguste 

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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 9 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

▌

8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiiv 2005/44/EÜ 

ühtlustatud jõeteabeteenuste kohta ühenduse siseveeteedel54

54 ELT L 255, 30.9.2005, lk 152.
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Selleks et kohandada direktiivi 2005/44/EÜ tehnika arenguga ja võtta arvesse selle 

kohaldamisel saadud kogemusi, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi I ja 

II lisa muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus 

läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2005/44/EÜ järgmiselt:

1) Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

I ja II lisa muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte 

I ja II lisa muutmiseks, et võtta arvesse käesoleva direktiivi kohaldamisel 

saadud kogemusi ning kohandada kõnealuseid lisasid tehnika arenguga.“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 10 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 10 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 10 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

3) Artikli 11 lõige 4 jäetakse välja.
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9. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/65/EÜ 

sadamate turvalisuse tugevdamise kohta55

Selleks et regulaarselt ajakohastada sadamate turvalisuse tagamiseks vajalikke 

tehnilisi meetmeid, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 2005/65/EÜ I–IV lisa 

muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.

55 ELT L 310, 25.11.2005, lk 28.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2005/65/EÜ järgmiselt:

1) Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

I–IV lisa muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte 

I–IV lisa muutmiseks, et kohandada neid käesoleva direktiivi rakendamise 

käigus saadud kogemustega, laiendamata käesoleva direktiivi reguleerimisala.

Kui see on I–IV lisa kohandamiseks vajalike paranduste tungiva 

kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusaktidele artiklis 14b sätestatud menetlust.“

2) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 14a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 14 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 14 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.



AM\1182554ET.docx 245/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 14 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.
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Artikkel 14b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks 

tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 14a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

3) Artikkel 15 jäetakse välja.
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10. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) 

nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, 

kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate 

teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks 

direktiivi 2004/36/EÜ artikkel 956

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 2111/2005 teaduse ja tehnika arenguga ning 

täpsustada kohaldatavaid menetlusi, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas 

ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta kõnealuse 

määruse lisa ja täiendada kõnealust määrust teatavate menetluste üksikasjalike 

eeskirjadega. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.

56 ELT L 344, 27.12.2005, lk 15.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 2111/2005 järgmiselt:

1) Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Lennuettevõtja suhtes tegevuskeelu kehtestamise ühised kriteeriumid, 

mis põhinevad asjaomastel ohutusnõuetel (edaspidi „ühised 

kriteeriumid“), sätestatakse lisas.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud 

õigusakte lisa muutmiseks, et kohandada ühiseid kriteeriume teaduse ja 

tehnika arengu arvessevõtmiseks.“

2) Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Üksikasjalikud eeskirjad

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud õigusakte 

käesoleva määruse täiendamiseks, et sätestada käesolevas peatükis osutatud 

menetluste üksikasjalikud eeskirjad, võttes nõuetekohaselt arvesse vajadust 

võtta ühenduse nimekirja ajakohastamisel otsuseid vastu kiiresti.
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Kui see on esimeses lõigus osutatud meetmete tungiva kiireloomulisuse tõttu 

vajalik, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusaktidele artiklis 14b sätestatud menetlust.“

3) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 14a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 3 lõikes 2 ja artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva 

muutmismääruse jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 3 lõikes 2 ja artiklis 8 

osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 

otsusega lõpetatakse 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 3 lõike 2 ja artikli 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 

jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole ühe 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 ühe kuu võrra.

Artikkel 14b

Kiirmenetlus

1. Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks 

tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 14a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
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4) Artikli 15 lõige 4 jäetakse välja.

▌

11. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. veebruari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 336/2006, 

mis käsitleb meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamist 

ühenduse piires ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 

nr 3051/9557

Selleks et ajakohastada meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi 

rakendamist käsitlevaid sätteid, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte määruse (EÜ) 

nr 336/2006 II lisa muutmiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

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

2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

57 ELT L 64, 4.3. 2006, lk 1.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 336/2006 järgmiselt:

1) Artikli 11 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Artiklis 3 sätestatud käesoleva määruse reguleerimisala piires on 

komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 11a vastu delegeeritud 

õigusakte II lisa muutmiseks, et arvesse võtta rahvusvahelisel tasandil 

ning eelkõige IMOs toimunud arengut, või parandada käesoleva määruse 

tõhusust selle rakendamisel saadud kogemusi silmas pidades.“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 11 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva 

muutmismääruse jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 11 lõikes 2 osutatud 

õiguste 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 11 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

▌
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3) Artikli 12 lõige 3 jäetakse välja.

12. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta direktiiv 2008/68/EÜ 

ohtlike kaupade siseveo kohta58

Selleks et kohandada direktiivi 2008/68/EMÜ tehnika ja teaduse arenguga, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi lisade muutmiseks. On eriti oluline, et 

komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

58 ELT L 260, 30.9.2008, lk 13.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2008/68/EÜ järgmiselt:

1) Artikli 8 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 8a vastu delegeeritud 

õigusakte lisade muutmiseks, et võtta arvesse ADRi, RIDi ja ADNi 

muudatusi, eelkõige muudatusi, mis on seotud teaduse ja tehnika 

arenguga, sealhulgas uue jälitamis- ja jälgimistehnoloogiaga ▌.“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 8a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 8 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 8 lõikes 1 osutatud õiguste 

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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 8 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

3) Artikli 9 lõige 3 jäetakse välja.

▌
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13. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/15/EÜ laevade 

kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite 

vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta59

Selleks et kohandada direktiivi 2009/15/EÜ asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide 

arenguga ja et muuta kahjustatud isikutele hüvitatavat maksimumsummat, peaks 

komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte kõnealuse direktiivi muutmiseks, et:

– viia sisse sellega seotud rahvusvaheliste konventsioonide, protokollide, 

koodeksite ja resolutsioonide hilisemad muudatused, mis on jõustunud;

– muuta teatavaid neis nimetatud summasid.

59 ELT L 131, 28.5.2009, lk 47.
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On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/15/EÜ järgmiselt:

1) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 5a

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 7 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 7 lõikes 1 osutatud õiguste 

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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 7 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
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2) Artikli 6 lõige 3 jäetakse välja.

3) Artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 5a vastu delegeeritud 

õigusakte, millega muudetakse käesolevat direktiivi selle kohaldamisala 

laiendamata, et:

a) viia käesolevasse direktiivi sisse artikli 2 punktis d, artikli 3 lõikes 

1 ja artikli 5 lõikes 2 osutatud rahvusvaheliste konventsioonide, 

protokollide, koodeksite ja resolutsioonide hilisemad muudatused, 

mis on jõustunud;

b) muuta artikli 5 lõike 2 punkti b alapunktides ii ja iii sätestatud 

summasid.“

▌
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14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 391/2009 

laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade 

ja standardite kohta60

Selleks et täiendada määrust (EÜ) nr 391/2009 ja kohandada seda rahvusvaheliste 

normide arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise 

lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

– muudetakse kõnealuse määruse I lisas sätestatud miinimumnõudeid, võttes 

eelkõige arvesse IMO asjakohaseid otsuseid;

– täiendatakse kõnealust määrust nõuetega, mille alusel hinnatakse eeskirjade ja 

menetluste tõhusust ning tunnustatud organisatsioonide tegevust seoses nende 

liigitatud laevade ohutusega ja reostuse vältimisega, pidades eelkõige silmas 

andmeid, mis on saadud sadamariigi kontrolli käsitleva vastastikuse mõistmise 

Pariisi memorandumi või muude samalaadsete kavade abil;

60 ELT L 131, 28.5.2009, lk 11.
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- täiendatakse kõnealust määrust nõuetega, mille alusel määratakse kindlaks, kas 

sellist tegevust käsitatakse meresõiduohutust ja keskkonda lubamatult 

ohustavana, ning mille puhul võib arvesse võtta väiksemaid või hästi 

spetsialiseerunud organisatsioone mõjutavaid eriasjaolusid;

- täiendatakse kõnealust määrust üksikasjalike eeskirjadega trahvide ja 

perioodiliste karistusmaksete kohta ning laevade kontrollimise ja ülevaatusega 

tegelevate organisatsioonide tunnustamise tühistamise kohta.

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 järgmiselt:

1) Artikli 12 lõige 4 jäetakse välja.

2) Artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud 

õigusakte I lisa muutmiseks ilma selle kohaldamisala laiendamata, et 

ajakohastada selles sätestatud miinimumnõudeid, võttes eelkõige arvesse 

IMO asjakohaseid otsuseid.“

3) Artikli 14 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, sätestades:
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a) nõuded, mille alusel hinnatakse eeskirjade ja menetluste tõhusust 

ning tunnustatud organisatsioonide tegevust seoses nende liigitatud 

laevade ohutusega ja reostuse vältimisega, pidades eelkõige silmas 

andmeid, mis on saadud sadamariigi kontrolli käsitleva 

vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi või muude 

samalaadsete kavade abil;

b) nõuded, mille alusel määratakse kindlaks, kas sellist tegevust 

käsitatakse meresõiduohutust ja keskkonda lubamatult ohustavana, 

ning mille puhul võib arvesse võtta väiksemaid või hästi 

spetsialiseerunud organisatsioone mõjutavaid eriasjaolusid.

2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 14a vastu delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, sätestades üksikasjalikud 

eeskirjad trahvide ja perioodiliste karistusmaksete määramise kohta 

vastavalt artiklile 6, ning vajaduse korral laevade kontrollimise ja 

ülevaatusega tegelevate organisatsioonide tunnustamise tühistamise 

kohta vastavalt artiklile 7.“
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4) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 14a

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 13 lõikes 1 ning artikli 14 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … 

[käesoleva muutmismääruse jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 13 lõikes 1 ning artikli 14 

lõigetes 1 ja 2 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 13 lõike 1 ning artikli 14 lõigete 1 ja 2 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

15. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 392/2009 

reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral61

Selleks et kohandada määrust (EÜ) nr 392/2009 muude liidu ja rahvusvaheliste 

normidega, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu 

artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega:

61 ELT L 131, 28.5.2009, lk 24.
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– muudetakse kõnealuse määruse I lisa, et viia sisse muudatused 2002. aasta 

protokolliga muudetud reisijate ja nende pagasi mereveo 1974. aasta Ateena 

konventsiooni sätetes;

– muudetakse piirmäärasid, mis on sätestatud kõnealuse määruse I lisas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ62 artikli 4 kohaselt B-klassi 

kuuluvate laevade suhtes;

– muudetakse kõnealuse määruse II lisa, et viia sisse muudatused IMO suunistes.

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

62 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 2009/45/EÜ reisilaevade 
ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (ELT L 163, 25.6.2009, lk 1).
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 392/2009 järgmiselt:

1) Artikkel 9 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 9

Lisade muutmine

1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 9a vastu delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse I lisa muutmiseks, et viia sisse Ateena 

konventsiooni artikli 3 lõikes 1, artikli 4a lõikes 1, artikli 7 lõikes 1 ja 

artiklis 8 sätestatud piirmäärade muudatused eesmärgiga võtta arvesse 

Ateena konventsiooni artikli 23 kohaselt vastu võetud otsuseid.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 9a ja asjakohase 

mõjuhinnangu alusel hiljemalt 31. detsembriks 2016 vastu delegeeritud 

õigusakte, millega muudetakse direktiivi 2009/45/EÜ* artikli 4 kohaselt 

B-klassi kuuluvate laevade suhtes käesoleva määruse I lisas sätestatud 

piirmäärasid, võttes arvesse ▌ mõju sõiduhindadele ja võimalust saada 

nõutud tasemel mõistliku hinnaga kindlustuskate ning lähtudes samas 

poliitikasuunast laiendada reisijate õigusi ning teatud laevaliikluse 

hooajalisest olemusest.
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2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 9a vastu delegeeritud 

õigusakte II lisa muutmiseks, et viia sisse muudatused IMO suunistes.

___________________________
* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta direktiiv 

2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta 
(ELT L 163, 25.6.2009, lk 1).“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 9a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 9 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva 

muutmismääruse jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 9 lõigetes 1 ja 2 osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse 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.



AM\1182554ET.docx 276/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 9 lõigete 1 ja 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

3) Artikkel 10 jäetakse välja.

▌
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X. TERVIS JA TOIDUOHUTUS

▌

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1999. aasta määrus (EÜ) nr 141/2000 

harva kasutatavate ravimite kohta63

Määruse (EÜ) nr 141/2000 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus 

võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega täiendatakse kõnealust määrust „sarnase ravimi“ ja „kliinilise paremuse“ 

määratlustega. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.

63 ELT L 18, 22.1.2000, lk 1.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 141/2000 järgmiselt:

1) Artikli 8 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10b vastu delegeeritud 

õigusakte, millega täiendatakse käesolevat määrust, võttes vastu „sarnase 

ravimi“ ja „kliinilise paremuse“ määratlused.“

2) Artikli 10a lõige 3 jäetakse välja.

3) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 10b

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 8 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 8 lõikes 4 osutatud õiguste 

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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 8 lõike 4 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 

juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
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2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiiv 2001/18/EÜ 

geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu 

direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta64

Direktiivi 2001/18/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus 

võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega muudetakse kõnealuse direktiivi lisasid ja täiendatakse kõnealust direktiivi, 

kehtestades:

– erandi kohaldamise kriteeriumid ja teabenõuded teatavat tüüpi geneetiliselt 

muundatud organismide (GMOd) turuleviimise taotluste kohta;

– alammäärad, millest väiksemate väärtuste puhul ei tule GMOdena märgistada 

tooteid, mille puhul ei saa välistada kasutusloaga GMOde juhuslikke või 

tehniliselt vältimatuid jälgi;

– tasemest 0,9 % madalam lävi, millest väiksemate väärtuste korral ei kohaldata 

kõnealuses direktiivis sätestatud nõudeid otseselt töötlemiseks ette nähtud 

toodetes sisalduvate GMOde jälgede suhtes;

64 EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1.
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– märgistamisnõuded selliste GMOde jaoks, mida ei viida turule kõnealuse 

direktiivi tähenduses.

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ järgmiselt:

1) Artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 29a pärast asjaomase 

teaduskomiteega nõupidamist vastu delegeeritud õigusakte käesoleva 

direktiivi täiendamiseks, millega kehtestatakse lõikes 1 osutatud 

kriteeriumid ja teabenõuded ning kõik toimiku kokkuvõttega seotud 

asjakohased nõuded. Kriteeriumid ja teabenõuded on sellised, mis 

tagavad inimeste tervise ja keskkonna kaitstuse kõrge taseme ning 

põhinevad ohutuse alastel teaduslikel tõenditel ning kogemustel, mis on 

saadud võrreldavate GMOde keskkonda viimisel.“;



AM\1182554ET.docx 284/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

b) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Enne lõike 2 kohaste delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist teeb 

komisjon ettepaneku üldsusele kättesaadavaks. Üldsus võib esitada 

komisjonile märkusi 60 päeva jooksul. Komisjon edastab talle 

esitatud märkused koos analüüsiga artikli 29a lõikes 4 osutatud 

ekspertidele.“

2) Artiklit 21 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 29a vastu 

delegeeritud õigusakte, et täiendada käesolevat direktiivi, 

kehtestades toodetele, mille puhul ei saa välistada kasutusloaga 

GMOde juhuslikke või tehniliselt vältimatuid jälgi, alammäärad, 

millest väiksemate väärtuste puhul ei märgistata kõnealuseid 

tooteid käesoleva artikli lõike 1 kohaselt. Lävitasemed määratakse 

sõltuvalt asjaomasest tootest.“;
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b) lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 29a vastu delegeeritud 

õigusakte, et täiendada käesolevat direktiivi, kehtestades käesoleva lõike 

esimeses lõigus osutatud lävitasemed.“

3) Artikli 26 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 29a vastu delegeeritud 

õigusakte, millega muudetakse IV lisa, määrates kindlaks lõikes 1 

osutatud märgistamisnõuded nii, et need ei kattuks ega põhjustaks 

vastuolusid kehtivate liidu õigusaktide märgistamist käsitlevate sätetega. 

Seejuures tuleks asjakohasel juhul arvesse võtta liidu õigusaktidega 

kooskõlas olevaid liikmesriikide õigusaktide märgistamist käsitlevaid 

sätteid.“
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4) Artikkel 27 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 27

Lisade kohandamine tehnika arenguga

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 29a vastu delegeeritud õigusakte 

II lisa C ja D osa, III–VI lisa ja VII lisa C osa muutmiseks, et kohandada neid 

tehnika arenguga.“

5) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 29a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.



AM\1182554ET.docx 287/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

2. Artikli 16 lõikes 2, artikli 21 lõigetes 2 ja 3, artikli 26 lõikes 2 ja artiklis 

27 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse jõustumise 

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.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 16 lõikes 2, artikli 21 

lõigetes 2 ja 3, artikli 26 lõikes 2 ning artiklis 27 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.



AM\1182554ET.docx 288/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 16 lõike 2, artikli 21 lõigete 2 ja 3, artikli 26 lõike 2 ning artikli 

27 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui 

Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“
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6) Artikli 30 lõige 3 jäetakse välja.

3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ 

inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta65

Direktiivi 2001/83/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus 

võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega:

– muudetakse kõnealust direktiivi seoses ühega tingimustest, millele 

homöopaatilised ravimid peavad vastama, et neid saaks sõltuvalt teaduse 

arengust registreerida lihtsustatud erikorras;

– muudetakse kõnealust direktiivi seoses algmaterjalina kasutatavate toimeainete 

tootmiseks peetavate toimingute liikidega, et võtta arvesse teaduse ja tehnika 

arengut;

65 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.
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– muudetakse kõnealuse direktiivi I lisa, et võtta arvesse teaduse ja tehnika 

arengut;

▌

– täiendatakse kõnealust direktiivi, määrates kindlaks ravimite tootmise hea tava 

põhimõtted ja suunised.

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ järgmiselt:

1) Artikli 14 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Sõltuvalt teaduse arengust on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 121a 

vastu delegeeritud õigusakte esimese lõigu kolmanda taande muutmiseks.“

▌

2) Artikli 46a lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 121a vastu delegeeritud 

õigusakte lõike 1 muutmiseks, et võtta arvesse teaduse ja tehnika 

arengut.“

3) Artikli 47 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 121a vastu delegeeritud 

õigusakte, et täiendada käesolevat direktiivi, määrates kindlaks artikli 46 

punktis f osutatud ravimite tootmise hea tava põhimõtted ja suunised.“
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4) Artikkel 120 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 120

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 121a vastu delegeeritud 

õigusakte I lisa muutmiseks, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut.“

5) Artikli 121 lõige 2a jäetakse välja.

6) Artikkel 121a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 121a

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 14 lõikes 1, artiklis 22b, artiklis 23b, artiklis 46a, artiklis 47, 

artiklis 52b, artiklis 54a ning artiklis 120 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … 

[käesoleva muutmismääruse jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 14 lõikes 1, artiklis 22b, 

artiklis 23b, artiklis 46a, artiklis 47, artiklis 52b, artiklis 54a ning artiklis 

120 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 14 lõike 1, artikli 22b, artikli 23b, artikli 46a, artikli 47, artikli 

52b, artikli 54a ning artikli 120 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 

jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 

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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

▌
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4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. mai 2002. aasta direktiiv 2002/32/EÜ 

loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta66

Direktiivi 2002/32/EÜ eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus 

võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega muudetakse kõnealuse direktiivi I ja II lisa, et kohandada neid tehnika 

arenguga ja täiendada kõnealust direktiivi detoksifitseerimismenetlusele 

vastuvõetavuse kriteeriumidega. On eriti oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

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

2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

66 EÜT L 140, 30.5.2002, lk 10.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2002/32/EÜ järgmiselt:

1) Artikli 7 lõike 2 esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega:

„2. Otsus selle kohta, kas I ja II lisa tuleks muuta, tehakse viivitamatult. 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud 

õigusakte kõnealuste lisade muutmiseks.

Kui see on kõnealuste muudatuste tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik, 

kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusaktidele artiklis 10b sätestatud menetlust.

Liikmesriik võib jätkata võetud meetmete rakendamist seni, kuni 

komisjon ei ole otsust vastu võtnud.“
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2) Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu 

delegeeritud õigusakte I ja II lisa muutmiseks, et kohandada neid 

teaduse ja tehnika arenguga.

Kui see on kõnealuste muudatuste tungiva kiireloomulisuse tõttu 

vajalik, kohaldatakse käesoleva artikli alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusaktidele artiklis 10b sätestatud menetlust.“;

b) lõike 2 teine taane asendatakse järgmisega:

„– omab kooskõlas artikliga 10a õigust võtta käesoleva direktiivi 

täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, määratledes 

detoksifitseerimismenetlusele vastuvõetavuse kriteeriumid, mis 

täiendavad kriteeriume, mida kohaldatakse sellise menetlusega 

töödeldud loomatoiduks mõeldud toodetele.“
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3) Lisatakse järgmised artiklid ▌:

„Artikkel 10a

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 7 lõikes 2 ning artikli 8 lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … 

[käesoleva muutmismääruse jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 7 lõikes 2 ning artikli 8 

lõigetes 1 ja 2 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 7 lõike 2 ning artikli 8 lõigete 1 ja 2 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu ei ole kahe 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.

Artikkel 10b

1. Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata 

vastuväidet kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud õigusakti teatavaks 

tegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist.
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2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes 

esitada vastuväiteid artikli 10a lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu 

teatab oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti viivitamata kehtetuks.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

4) Artiklist 11 jäetakse välja lõiked 3 ja 4.

▌

5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, 

millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, 

asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud 

menetlused67

67 EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.
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Määruse (EÜ) nr 178/2002 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus 

võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega muudetakse kõnealust määrust seoses teaduskomisjonide arvu ja nimetustega 

ning täiendatakse kõnealust määrust menetlusega, mida amet rakendab talle esitatud 

teaduslike arvamuste taotluste suhtes; kriteeriumitega, mille kohaselt lülitatakse 

asutus liikmesriikide määratud pädevate asutuste nimekirja, ning kooskõlastatud 

kvaliteedinõuete ja igasugust rahalist toetust reguleerivate finantsreeglite 

kehtestamise korraga. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 

käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 

kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 järgmiselt:

1) Artikli 28 lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 57a ameti taotluse korral vastu 

delegeeritud õigusakte, millega muudetakse esimest lõiku seoses 

teaduskomisjonide arvu ja nimetustega, et kohandada seda teaduse ja tehnika 

arenguga.“

2) Artikli 29 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Komisjon võtab käesoleva artikli kohaldamiseks pärast ametiga 

konsulteerimist vastu:

a) kooskõlas artikliga 57a delegeeritud õigusaktid, et täiendada 

käesolevat määrust, kehtestades menetluse, mida amet rakendab 

talle esitatud teaduslike arvamuste taotluste suhtes;
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b) rakendusaktid, milles sätestatakse suunised teadusliku hinnangu 

andmiseks ainetele, toodetele või protsessidele, millele liidu 

õigusaktide kohaselt tuleb anda eelluba või mis tuleb kanda 

positiivsesse nimekirja, eelkõige juhul, kui liidu õigusaktid näevad 

ette, et taotleja peab sellel eesmärgil esitama dokumendid, või 

annavad vastava loa. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 58 lõikes 2 osutatud menetlusega.“

3) Artikli 36 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 57a vastu delegeeritud 

õigusakte, et täiendada käesolevat määrust, määrates kindlaks kriteeriumid, 

mille kohaselt lülitatakse asutus liikmesriikide määratud pädevate asutuste 

nimekirja, ning kooskõlastatud kvaliteedinõuete ja igasugust rahalist toetust 

reguleerivate finantsreeglite kehtestamise korra.“
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4) V peatüki 1. jao pealkiri asendatakse järgmisega:

„1. JAGU

DELEGEERITUD VOLITUSTE RAKENDAMINE, KOMITEE- JA 

KOKKULEPPEMENETLUSED“.

5) 1. jao pealkirja järele lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 57a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 28 lõikes 4, artikli 29 lõikes 6 ning artikli 36 lõikes 3 osutatud 

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks 

aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 28 lõikes 4, artikli 29 

lõikes 6 ja artikli 36 lõikes 3 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 28 lõike 4, artikli 29 lõike 6 ja artikli 36 lõike 3 alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

6) Artikli 58 lõige 3 jäetakse välja.

▌

6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) 

nr 1830/2003, milles käsitletakse geneetiliselt muundatud organismide jälgitavust ja 

märgistamist, geneetiliselt muundatud organismidest valmistatud toiduainete ja 

sööda jälgitavust ning millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ68

68 ELT L 268, 18.10. 2003, lk 24.
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Määruse (EÜ) nr 1830/2003 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte, millega täiendatakse kõnealust määrust GMOde kordumatute tunnuste 

väljatöötamise ja määramise süsteemi kehtestamisega. On eriti oluline, et komisjon 

viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1830/2003 järgmiselt:

1) Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Kordumatud tunnused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 9a vastu delegeeritud õigusakte, 

et täiendada käesolevat määrust, kehtestades GMOde kordumatute tunnuste 

väljatöötamise ja määramise süsteemi ning kohandades seda, võttes arvesse 

arengusuundumusi rahvusvahelistel foorumitel.“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 9a 

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 8 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 8 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

3) Artikli 10 lõige 2 jäetakse välja.

4) Artikli 13 lõige 2 jäetakse välja.
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7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) 

nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta69

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse I, II, III ja IV lisa, et kohandada 

neid tehnika arenguga ja täiendada kõnealust määrust normidega, mis näevad ette 

lihtsustatud sätted loa andmiseks söödalisanditele, mida on lubatud kasutada toidus. 

On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

69 ELT L 268, 18.10. 2003, lk 29.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1831/2003 järgmiselt:

1) Artikli 3 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 21a vastu delegeeritud 

õigusakte IV lisa muutmiseks, et kohandada selles sätestatud 

üldtingimusi teaduse või tehnoloogia arenguga.“

2) Artikli 6 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 21a vastu delegeeritud 

õigusakte I lisa muutmiseks, et kohandada teaduse või tehnoloogia 

arengust tulenevalt söödalisandite kategooriaid ja funktsionaalrühmi.“

3) Artikli 7 lõike 5 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 21a vastu delegeeritud 

õigusakte, et täiendada käesolevat määrust, kehtestades normid, mis näevad 

ette lihtsustatud sätted loa andmiseks söödalisanditele, mida on lubatud 

kasutada toidus.“
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4) Artikli 16 lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 21a vastu delegeeritud 

õigusakte III lisa muutmiseks, et võtta arvesse teaduse ja tehnoloogia 

arengut.“

5) Artikli 21 neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 21a vastu delegeeritud 

õigusakte II lisa muutmiseks.“

6) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 21a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 3, artikli 7 lõikes 5, artikli 16 lõikes 6 ja 

artiklis 21 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 3, 

artikli 7 lõikes 5, artikli 16 lõikes 6 ning artiklis 21 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 3 lõike 5, artikli 6 lõike 3, artikli 7 lõike 5, artikli 16 lõike 6 ning 

artikli 21 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

7) Artikli 22 lõige 3 jäetakse välja.
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8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. novembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2065/2003 

toidus või toidu pinnal kasutatavate või kasutamiseks mõeldud suitsutuspreparaatide 

kohta70

Määruse (EÜ) nr 2065/2003 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid pärast ametilt teadusliku 

ja/või tehnilise abi saamise taotlemist ning täiendatakse kõnealust määrust kinnitatud 

analüüsimeetodite kvaliteedinõuetega. On eriti oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

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

2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

70 ELT L 309, 26.11. 2003, lk 1.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 2065/2003 järgmiselt:

1) Artikli 17 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 18a vastu delegeeritud 

õigusakte, et täiendada käesolevat määrust, kehtestades II lisa punktis 4 

osutatud kinnitatud analüüsimeetodite kvaliteedinõuded, mis hõlmavad 

ka mõõdetavaid aineid. Kõnealustes delegeeritud õigusaktides võetakse 

arvesse kättesaadavaid teaduslikke tõendeid.“

2) Artikli 18 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 18a vastu delegeeritud 

õigusakte lisade muutmiseks pärast ametilt teadusliku ja/või tehnilise abi 

saamise taotlemist.“



AM\1182554ET.docx 319/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

3) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 18a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.

2. Artikli 17 lõikes 3 ja artiklis 18 lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … 

[käesoleva muutmismääruse jõustumise 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.
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3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 17 lõikes 3 ja artikli 18 

lõikes 1 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. aasta institutsioonidevahelises 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.
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6. Artikli 17 lõike 3 ja artikli 18 lõike 1 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole 

kahe 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.

___________________________

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

4) Artikli 19 lõige 3 jäetakse välja.

▌

9. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, 

millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid71

71 ELT L 139, 30.4.2004, lk 55.
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Määruse (EÜ) nr 853/2004 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus 

võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega muudetakse kõnealuse määruse II ja III lisa ning täiendatakse kõnealust 

määrust seoses muu aine kui joogivee kasutamisega loomset päritolu toodete pinnalt 

pinnasaaste eemaldamiseks, teatavate loomset päritolu toiduainete Rootsi või Soome 

turule viimisega seotud eritagatiste muutmisega ning erandite lubamisega määruse 

(EÜ) nr 853/2004 II ja III lisast. On eriti oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

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

2016. aasta institutsioonidevahelises 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.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 853/2004 järgmiselt:

1) Artikli 3 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Toidukäitlejad ei kasuta loomset päritolu toodete pinnalt pinnasaaste 

eemaldamiseks mingit muud ainet peale joogivee või kui määrusega 

(EÜ) nr 852/2004 või käesoleva määrusega seda lubatakse, siis puhta 

vee, välja arvatud juhul, kui aine kasutamise on heaks kiitnud komisjon. 

Sel eesmärgil on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 11a vastu 

delegeeritud õigusakte, täiendades käesolevat määrust. Toidukäitlejad 

järgivad samuti mis tahes kasutustingimusi, mis võidakse sama korra 

alusel kehtestada. Heakskiidetud aine kasutamine ei mõjuta toidukäitleja 

kohustust järgida käesoleva määruse nõudeid.“
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2) Artikli 8 lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 11a vastu delegeeritud 

õigusakte, millega muudetakse käesoleva artikli lõikeid 1 ja 2, et 

ajakohastada kõnealustes lõigetes sätestatud nõudeid, võttes arvesse 

muudatusi liikmesriikide kontrolliprogrammides või mikrobioloogiliste 

kriteeriumide kehtestamist kooskõlas määrusega (EÜ) nr 852/2004.“

3) Artikkel 9 jäetakse välja.

4) Artikli 10 lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 11a vastu delegeeritud 

õigusakte II ja III lisa muutmiseks. Muudatuste eesmärk on asjakohaseid 

riskitegureid arvesse võttes tagada ja hõlbustada käesoleva määruse 

eesmärkide saavutamist, tuginedes järgmisele:

a) toidukäitlejate ja/või pädevate asutuste kogemused, eelkõige 

HACCP-l põhinevate süsteemide rakendamisest saadud kogemused 

vastavalt artiklile 5;
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b) komisjoni kogemused, eelkõige tema auditite tulemused;

c) tehnoloogia areng ja selle praktilised tagajärjed ning tarbijate 

ootused toidu koostise suhtes;

d) teaduslikud nõuanded, eriti uued hinnangud riskidele;

e) toiduainete mikrobioloogilised ja temperatuurinõuded;

f) muutused tarbimisharjumustes.

Esimeses lõigus osutatud muudatused hõlmavad:

a) loomset päritolu toodete identifitseerimismärgile esitatavaid 

nõudeid;

b) HACCP-põhiste toimingute eesmärke;
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c) nõudeid teabele toiduahela kohta;

d) hügieeni erinõudeid hoonetele, sealhulgas transpordivahenditele, 

kus toodetakse, käsitsetakse, töödeldakse, ladustatakse või 

jaotatakse loomset päritolu tooteid;

e) hügieeni erinõudeid tegevusele, mis hõlmab loomset päritolu 

toodete tootmist, käsitsemist, töötlemist, ladustamist, transporti või 

jaotamist;

f) reegleid veel sooja liha transportimiseks;

g) hügieenistandardeid või -kontrolle, kui nende vajadus rahvatervise 

kaitseks on teaduslikult tõendatud;

h) III lisa VII jao IX peatüki laiendamist elusatele kahepoolmelistele 

molluskitele, välja arvatud perekonda Pectinidae kuuluvatele 

kammkarpidele;
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i) kriteeriume otsustamaks, millisel juhul epidemioloogilised andmed 

osutavad, et kalastuspiirkonnaga ei seondu terviseohte parasiitide 

näol ja sellest tulenevalt otsustamaks, millisel juhul võib pädev 

asutus lubada toidukäitlejail mitte külmutada kalandustooteid 

kooskõlas III lisa VIII jao III peatüki D osaga;

j) täiendavaid hügieenistandardeid elusate kahepoolmeliste 

molluskite puhul koostöös liidu asjakohase 

referentlaboratooriumiga, sealhulgas:

i) teiste mereliste biotoksiinide piirväärtused ja 

analüüsimeetodid;

ii) viiruste testimise kord ja viroloogilised standardid ning

iii) proovivõtuplaanid ja -meetodid ning analüütilised hälbed, 

mida rakendatakse hügieenistandardite järgimise 

kontrollimiseks.
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2. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 11a vastu delegeeritud 

õigusakte, et täiendada käesolevat määrust, tehes erandeid II ja III lisast, 

võttes arvesse asjakohaseid riskitegureid, tingimusel et sellised erandid ei 

kahjusta käesoleva määruse järgmiste eesmärkide saavutamist:

a) lihtsustada lisades kehtestatud nõuete täitmist väikeettevõtjate 

jaoks;

b) võimaldada jätkuvalt kasutada tavapäraseid meetodeid mis tahes 

toiduainete tootmis-, töötlemis- või turustamisetapil;

c) arvestada selliste toiduainetööstuste vajadustega, mis asuvad 

piirkondades, kus kehtivad geograafilised eripiirangud;

d) lihtsustada selliste ettevõtete tööd, kas toodavad toorainet, mis on 

mõeldud kõrgrafineeritud toiduainete tootmiseks ja mis on läbinud 

ohutust tagava töötlemise.“



AM\1182554ET.docx 329/346 PE637.696v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

5) Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a) sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

„Ilma et see piiraks artikli 9 ja artikli 10 lõike 1 üldkohaldatavust, võib 

komisjon kehtestada rakendusaktiga järgmisi meetmeid. Nimetatud 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 2 osutatud 

menetlusega:“;

b) punktid 1, 5, 6, 7 ja 8 jäetakse välja.

6) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 11a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 3 lõikes 2, artikli 8 lõike 3 punktis a ning artikli 10 lõigetes 1 ja 2 

osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse jõustumise 

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.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 3 lõikes 2, artikli 8 lõike 3 

punktis a ning artikli 10 lõigetes 1 ja 2 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 3 lõike 2, artikli 8 lõike 3 punkti a ning artikli 10 lõigete 1 ja 2 

alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui 

Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

7) Artikli 12 lõige 3 jäetakse välja.

▌
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10. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 183/2005, 

millega kehtestatakse söödahügieeni nõuded72

Määruse (EÜ) nr 183/2005 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus 

võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, 

millega muudetakse kõnealuse määruse I, II ja III lisa, et kohandada neid tehnika 

arenguga ja täiendada kõnealust määrust, määrates kindlaks mikrobioloogilised 

erikriteeriumid ja eesmärgid, nõudes söödakäitlemisettevõtete tunnustamist ning 

tehes erandeid kõnealuse määruse I, II ja III lisast. On eriti oluline, et komisjon viiks 

oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

72 ELT L 35, 8.2.2005, lk 1.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 183/2005 järgmiselt:

1) Artikli 5 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30a vastu delegeeritud 

õigusakte, et täiendada käesolevat määrust, määrates kindlaks esimese lõigu 

punktides a ja b osutatud kriteeriumid ja eesmärgid.“

2) Artikli 10 punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3) tunnustamine on nõutav vastavalt delegeeritud määrusele, mille võtab 

kooskõlas artikliga 30a vastu komisjon, et täiendada käesolevat 

määrust.“

3) Artikli 27 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30a vastu delegeeritud 

õigusakte I, II ja III lisa muutmiseks.“
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4) Artikkel 28 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 28

Erandid I, II ja III lisast

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 30a vastu delegeeritud õigusakte, 

et täiendada käesolevat määrust, tehes erilistel põhjustel erandeid I, II ja III 

lisast, tingimusel et need erandid ei mõjuta käesoleva määruse eesmärkide 

saavutamist.“

5) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 30a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 5 lõikes 3, artikli 10 punktis 3, artiklis 27 ja artiklis 28 osutatud 

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks 

aastaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 5 lõikes 3, artikli 10 

punktis 3, artiklis 27 ja artiklis 28 osutatud volituste delegeerimise igal 

ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 5 lõike 3, artikli 10 punkti 3, artikli 27 ning artikli 28 alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.“

6) Artikli 31 lõige 3 jäetakse välja.

▌
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11. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1394/2007 

uudsete ravimite ning direktiivi 2001/83/EÜ ja määruse (EÜ) nr 726/2004 muutmise 

kohta73

Määruse (EÜ) nr 1394/2007 eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud 

õigusakte, millega muudetakse kõnealuse määruse lisasid, et kohandada neid tehnika 

ja teaduse arenguga. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö 

käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 

kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonidevahelises 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.

73 ELT L 324, 10.12. 2007, lk 121.
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Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1394/2007 järgmiselt:

1) Artikkel 24 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 24

Lisade muutmine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 25a pärast ametiga 

konsulteerimist vastu delegeeritud õigusakte lisade muutmiseks, et kohandada 

neid teaduse ja tehnika arenguga.“

2) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 25a

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artiklis 24 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse 

jõustumise 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.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 24 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 24 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

3) Artikli 26 lõige 3 jäetakse välja.

▌
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12. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/128/EÜ, 

millega kehtestatakse ühenduse tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise 

saavutamiseks74

Selleks et kehtestada liidu tegevusraamistik pestitsiidide säästva kasutamise 

saavutamiseks, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu 

artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte direktiivi 2009/128/EÜ I–IV lisa 

muutmiseks, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut. On eriti oluline, et komisjon 

viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 

13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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.

74 ELT L 309, 24.11.2009, lk 71.
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Seetõttu muudetakse direktiivi 2009/128/EÜ järgmiselt:

1) Artikli 5 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 20a vastu delegeeritud 

õigusakte I lisa muutmiseks, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut.“

2) Artikli 8 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 20a vastu delegeeritud 

õigusakte II lisa muutmiseks, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut.“

3) Artikli 14 lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 20a vastu delegeeritud 

õigusakte III lisa muutmiseks, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut.“
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4) Artikli 15 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 20a vastu delegeeritud 

õigusakte IV lisa muutmiseks, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut.“

5) Lisatakse järgmine artikkel ▌:

„Artikkel 20a
Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.
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2. Artikli 5 lõikes 3, artikli 8 lõikes 7, artikli 14 lõikes 4 ja artikli 15 lõikes 

1 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

viieks aastaks alates … [käesoleva muutmismääruse jõustumise 

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.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artikli 5 lõikes 3, artikli 8 lõikes 

7, artikli 14 lõikes 4 ja artikli 15 lõikes 1 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.
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4. Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises 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 5 lõike 3, artikli 8 lõike 7, artikli 14 lõike 4 ning artikli 15 lõike 1 

alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui 

Euroopa Parlament või nõukogu ei ole kahe 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.

___________________________
* ELT L 123, 12.5. 2016, lk 1.“

▌

6) Artikli 21 lõige 2 jäetakse välja.
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XI. MAKSUNDUS JA TOLLILIIT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta otsus nr 70/2008/EÜ tolli ja 

kaubanduse paberivaba keskkonna kohta75

Otsuse nr 70/2008/EÜ artikli 15 kohaselt on komisjonil õigus pikendada teatavaid 

tähtaegu kooskõlas nõukogu otsusega 1999/468/EÜ76. Seda volitust ei ole kunagi 

kasutatud ja see pole enam vajalik. Seega ei ole vaja komisjonile volitusi anda. Selle 

asemel tuleks otsusega nr 70/2008/EÜ antud volitused tagasi võtta ning kõnealusest 

otsusest tuleks artiklid 15 ja 16 välja jätta. 

Seetõttu jäetakse otsusest nr 70/2008/EÜ välja artiklid 15 ja 16.

Or. en

75 ELT L 23, 26.1. 2008, lk 21.
76 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 

rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).


