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Ehdotus asetukseksi
–

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET*

komission ehdotukseen

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

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

ASETUKSEKSI (EU) ▌2019/…,

annettu … päivänä …kuuta …, 

eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 

käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 ja 291 artiklaan

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
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EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

33 artiklan, 43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, ▌ 91 artiklan, 100 artiklan 

2 kohdan, 114 artiklan, 153 artiklan 2 kohdan b alakohdan, ▌, 168 artiklan 4 kohdan 

b alakohdan, 172 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 207 artiklan 2 kohdan, 214 artiklan 

3 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 

kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon2,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä3,

1 EUVL C 288, 31.8.2017, s. 29.
2 EUVL C 164, 8.5.2018, s. 82.
3 Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), 

ja neuvoston päätös, tehty … .
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sekä katsovat seuraavaa:

(1) Lissabonin sopimuksella on muutettu lainsäätäjän komissiolle siirtämää valtaa 

koskevaa oikeudellista kehystä erottamalla toisistaan komissiolle siirretty valta 

antaa muita kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä 

säädöksiä, joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn 

säädöksen tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja 

komissiolle annettu valta antaa säädöksiä oikeudellisesti velvoittavien unionin 

säädösten yhdenmukaiseksi täytäntöönpanemiseksi (täytäntöönpanosäädökset).

(2) Ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa annetuilla säädöksillä komissiolle 

siirretään valta hyväksyä toimenpiteitä, jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 

1999/468/EY4 5 a artiklalla käyttöön otetun, valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin.

(3) Aiemmat ehdotukset, joissa esitettiin valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn 

viittaavan lainsäädännön mukauttamista Lissabonin sopimuksella ▌käyttöön otettuun 

lainsäädäntökehykseen, peruutettiin5 toimielinten välisten neuvottelujen 

pysähtymisen vuoksi.

4 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 
23).

5 ▌ EUVL C 80, 7.2.2015, s. 17.
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(4) Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sopivat tämän jälkeen uudesta 

delegoitujen säädösten kehyksestä 13 päivänä huhtikuuta 2016 annetussa parempaa 

lainsäädäntöä koskevassa toimielinten välisessä sopimuksessa6 ja tunnustivat tarpeen 

mukauttaa kaikki voimassa oleva lainsäädäntö Lissabonin sopimuksella käyttöön 

otettuun lainsäädäntökehykseen. Erityisesti ne olivat samaa mieltä tarpeesta 

mukauttaa pikaisesti kaikki perussäädökset, joissa vielä viitataan valvonnan 

käsittävään sääntelymenettelyyn. Komissio sitoutui laatimaan kyseistä 

mukauttamista koskevan ehdotuksen ennen vuoden 2016 loppua.

(5) Suurin osa valtuutuksista perussäädöksissä, joissa säädetään valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn käytöstä, täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen (SEUT) 290 artiklan 1 kohdan vaatimukset, ja ne olisi mukautettava 

kyseiseen määräykseen.

(6) Muut valtuutukset perussäädöksissä, joissa säädetään valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn käytöstä, täyttävät SEUT 291 artiklan 2 kohdan vaatimukset, ja 

ne olisi mukautettava kyseiseen määräykseen.

6 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
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(7) Kun komissiolle siirretään täytäntöönpanovaltaa, tätä valtaa olisi käytettävä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20117 mukaisesti.

(8) Eräissä perussäädöksissä, joissa tällä hetkellä säädetään valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn käytöstä, vastaavat valtuutukset ovat käyneet tarpeettomiksi, ja 

ne olisi tämän vuoksi poistettava.

(9) Paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn toimielinten 

välisen sopimuksen 31 kohdassa todetaan, että jos yhteen säädökseen sisältyvien 

vähintään kahden valtuutuksen välillä on sisällöllinen yhteys ja komissio esittää 

tähän yhteyteen perustuvat objektiiviset perustelut, eikä säädöksessä toisin säädetä, 

valtuutukset voidaan yhdistää. Delegoitujen säädösten valmistelun yhteydessä 

järjestettävien kuulemisten avulla voidaan myös saada selville, millä valtuutuksilla 

katsotaan olevan sisällöllinen yhteys. Tällaisissa tapauksissa Euroopan 

parlamentin tai neuvoston vastustuksessa on ilmaistava selkeästi, mitä valtuutusta 

se koskee. Eräisiin tämän asetuksen liitteessä lueteltuihin perussäädöksiin on 

sisällytetty selkeä säännös, joka koskee erillisten delegoitujen säädösten 

hyväksymistä kutakin siirrettyä säädösvaltaa varten. 

7 Yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011 (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
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(10) Tämä asetus ei saisi vaikuttaa vireillä oleviin menettelyihin, joissa komitea on jo 

antanut lausuntonsa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan mukaisesti ennen tämän 

asetuksen voimaantuloa.

(11) Koska tehtävät mukautukset ja muutokset koskevat ainoastaan unionin tason 

menettelyjä, jäsenvaltioiden ei tarvitse, kun kyse on direktiiveistä, saattaa niitä osaksi 

kansallista lainsäädäntöään.

(12) Asianomaiset säädökset olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:



AM\1182554FI.docx 7/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

1 artikla

Muutetaan liitteessä luetellut säädökset kyseisen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tällä asetuksella ei ole vaikutusta vireillä oleviin menettelyihin, joissa komitea on jo antanut 

lausuntonsa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 

jäsenvaltioissa.

Tehty 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

______________
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LIITE

▌

I VIESTINTÄVERKOT, SISÄLLÖT JA TEKNOLOGIA

▌

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä 

huhtikuuta 2002, aluetunnuksen ".eu" perustamisesta8

8 EYVL L 113, 30.4.2002, s. 1.
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Komissiolle olisi asetuksessa (EY) N:o 733/2002 perustetun aluetunnuksen ".eu" 

toteuttamisen ehtojen vahvistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 

täydennetään kyseistä asetusta rekisterin nimeämistä koskevilla perusteilla ja 

menettelyllä sekä aluetunnuksen ".eu" perustamista ja käyttöä koskevilla yleisillä 

toimintasäännöillä ja rekisteröintiä koskevilla yleisillä toimintaperiaatteilla. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 733/2002 seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta seuraavasti:

"a) antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 

tätä asetusta vahvistamalla rekisterin nimeämisessä käytettävät perusteet 

ja menettely.

Tämän artiklan nojalla annettuihin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

5 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos tämä on tarpeen erittäin 

kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy rekisterin nimeämisessä 

käytettävien perusteiden ja menettelyn vahvistamiseen;"
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2) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa rekisteriä kuultuaan 5 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta 

vahvistamalla aluetunnuksen ".eu" perustamista ja käyttöä koskevat 

yleiset toimintasäännöt sekä rekisteröintiä koskevat yleiset 

toimintaperiaatteet."

b) Korvataan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä tilanteen korjaamiseksi tätä asetusta täydentämällä, jos 

jäsenvaltio tai komissio ilmoittaa 30 päivän kuluessa julkaisemisesta 

vastustavansa ilmoitetun luettelon jotakin kohtaa."
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3) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"5 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 1 kohdassa ja 

5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. 

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden 

päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen 

kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan 

sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 

kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta 

jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 

parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella 

kuukaudella.

5 b artikla

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.
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2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 5 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

4) Kumotaan 6 artiklan 3 ja 4 kohta.

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 626/2008/EY, tehty 30 päivänä 

kesäkuuta 2008, satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien 

valitsemisesta ja valtuuttamisesta9

Jotta voidaan varmistaa päätöksen 626/2008/EY yhdenmukainen täytäntöönpano, 

komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee tarvittavia menettelyjä 

täytäntöönpanosääntöjen yhteensovitettua soveltamista varten. Tätä valtaa olisi 

käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

9 EUVL L 172, 2.7.2008, s. 15.
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Muutetaan sen vuoksi päätös N:o 626/2008/EY seuraavasti:

1) Korvataan 9 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksellä toimenpiteitä, joilla 

määritellään tarvittavat menettelyt tämän artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen yhteensovitettua soveltamista 

varten, mukaan luettuina säännöt, jotka koskevat valtuutusten 

yhteensovitettua peruuttamista toistaiseksi tai kokonaan siinä 

tapauksessa, ettei 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjä yhteisiä ehtoja ole 

noudatettu. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 10 artiklan 

3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen."

2) Kumotaan 10 artiklan 4 kohta.
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II HUMANITAARINEN APU JA PELASTUSPALVELU

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, 

humanitaarisesta avusta10

Asetuksen (EY) N:o 1257/96 vuonna 1996 tapahtuneen antamisen jälkeen komissio 

ei ole hyväksynyt toimenpiteitä asetuksen muiden kuin keskeisten osien 

muuttamiseksi valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Siihen ei näytä 

olevan tarvetta myöskään tulevaisuudessa. Sen vuoksi mahdollisuus hyväksyä 

täytäntöönpanotoimenpiteitä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen 

olisi poistettava asetuksesta (EY) N:o 1257/96 eikä komissiolle ole tarpeen siirtää 

valtaa ▌.

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1257/96 seuraavasti:

1) Kumotaan 15 artiklan 1 kohta.

2) Kumotaan 17 artiklan 4 kohta.

10 EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1.
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III TYÖLLISYYS, SOSIAALIASIAT JA OSALLISUUS

▌

1. Neuvoston direktiivi 89/654/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, 

työpaikoille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista 

vähimmäisvaatimuksista (ensimmäinen direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)11

11 EYVL L 393, 30.12.1989, s. 1.
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Komissiolle olisi työpaikan osien suunnittelun, valmistuksen tai rakentamisen 

teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan kehityksen sekä 

kansainvälisten määräysten tai vaatimusten ja työpaikkoja koskevan tietämyksen 

muuttumisen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 

tehdään pelkästään teknisiä muutoksia direktiivin 89/654/ETY liitteisiin. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea avustaa komissiota 

työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien aloitteiden valmistelemisessa, 

täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn neuvoston 

päätöksen12 mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 89/654/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla 

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteisiin työpaikan osien 

suunnittelun, valmistuksen tai rakentamisen teknisen yhdenmukaistamisen ja 

standardoinnin, tekniikan kehityksen sekä kansainvälisten määräysten tai 

vaatimusten ja työpaikkoja koskevan tietämyksen muuttumisen huomioon 

ottamiseksi.

12 Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, työturvallisuuden ja 
työterveyden neuvoa-antavan komitean perustamisesta (EUVL C 218, 13.9.2003, 
s. 1).
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Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

9 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa ja 

poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja muiden 

henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin välittömiin, 

suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin lyhyessä ajassa, 

koska asia on erittäin kiireellinen. ▌"

2) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"9 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

9 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 9 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.
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9 b artikla

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 9 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

__________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."
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2. Neuvoston direktiivi 89/656/ETY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1989, 

työntekijöiden työpaikalla käyttämille henkilönsuojaimille turvallisuutta ja terveyttä 

varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista (kolmas direktiivin 89/391/ETY 

16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)13

Komissiolle olisi henkilönsuojainten teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin 

ja teknisen kehityksen sekä henkilönsuojaimia koskevien kansainvälisten määräysten 

tai vaatimusten taikka niitä koskevan tietämyksen muutosten huomioon ottamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia 

direktiivin 89/656/ETY liitteisiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja 

säädöksiä.

13 EYVL L 393, 30.12.1989, s. 18.
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Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea avustaa komissiota 

työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien aloitteiden valmistelemisessa, 

täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn päätöksen 

mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 89/656/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla 

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteisiin ▌henkilönsuojainten 

teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ja teknisen kehityksen sekä 

henkilönsuojaimia koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten ja 

niitä koskevan tietämyksen muutosten huomioon ottamiseksi.
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Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

9 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa ja 

poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja muiden 

henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin välittömiin, 

suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin lyhyessä ajassa, 

koska asia on erittäin kiireellinen.";

2) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"9 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

9 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 9 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.
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9 b artikla

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 9 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

__________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."
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3. Neuvoston direktiivi 90/269/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, terveyttä ja 

turvallisuutta varten asetettavista vähimmäisvaatimuksista sellaisessa käsin 

tapahtuvassa taakkojen käsittelyssä, johon liittyy erityisesti työntekijän selän 

vahingoittumisen vaara (neljäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu erityisdirektiivi)14

14 EYVL L 156, 21.6.1990, s. 9.
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Komissiolle olisi tekniikan kehittymisen sekä taakkojen käsin tapahtuvaa käsittelyä 

koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten ja sitä koskevan tietämyksen 

muuttumisen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 

tehdään pelkästään teknisiä muutoksia direktiivin 90/269/ETY liitteisiin▌. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea avustaa komissiota 

työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien aloitteiden valmistelemisessa, 

täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn päätöksen 

mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 90/269/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla 

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteisiin tekniikan kehittymisen 

sekä taakkojen käsin tapahtuvaa käsittelyä koskevien kansainvälisten 

määräysten tai vaatimusten ja sitä koskevan tietämyksen muuttumisen 

huomioon ottamiseksi.
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Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

8 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa ja 

poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja muiden 

henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin välittömiin, 

suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin lyhyessä ajassa, 

koska asia on erittäin ▌kiireellinen.";

2) lisätään artiklat seuraavasti:

"8 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.



AM\1182554FI.docx 37/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

8 b artikla

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 8 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."
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4. Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, 

turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle asetettavista 

vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu erityisdirektiivi)15

Komissiolle olisi tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten 

muutosten ja näyttöpäätealaa koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia 

direktiivin 90/270/ETY liitteeseen ▌. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja 

säädöksiä.

15 EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14.
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Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea avustaa komissiota 

työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien aloitteiden valmistelemisessa, 

täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn päätöksen 

mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 90/270/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla 

Liitteen muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteeseen tekniikan 

kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja 

näyttöpäätealaa koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.
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Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

10 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa ja 

poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja muiden 

henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin välittömiin, 

suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin lyhyessä ajassa, 

koska asia on erittäin kiireellinen."

2) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"10 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

10 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 10 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.
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10 b artikla 

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 10 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

_________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."
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5. Neuvoston direktiivi 92/29/ETY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 1992, terveydelle 

ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista aluksilla tapahtuvan 

sairaanhoidon parantamiseksi16

Komissiolle olisi tekniikan kehityksen tai kansainvälisten määräysten tai vaatimusten 

muutosten ja aluksilla tapahtuvaa sairaanhoitoa koskevan uuden tietämyksen 

huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään 

pelkästään teknisiä muutoksia direktiivin 92/29/ETY liitteisiin ▌. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, 

myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

16 EYVL L 113, 30.4.1992, s. 19.
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Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea avustaa komissiota 

työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien aloitteiden valmistelemisessa, 

täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn päätöksen 

mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 92/29/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla 

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteisiin ▌tekniikan kehityksen 

tai kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten sekä aluksilla 

tapahtuvaa sairaanhoitoa koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.
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Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

8 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa ja 

poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja muiden 

henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin välittömiin, 

suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin lyhyessä ajassa, 

koska asia on erittäin kiireellinen.";

2) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"8 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.
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8 b artikla

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 8 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."



AM\1182554FI.docx 50/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

6. Neuvoston direktiivi 92/57/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, turvallisuutta 

ja terveyttä koskevien vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanosta tilapäisillä tai 

liikkuvilla rakennustyömailla (kahdeksas direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)17

Komissiolle olisi tilapäisiin tai liikkuviin rakennustyömaihin liittyvän teknisen 

yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ja tilapäisiä tai liikkuvia rakennustyömaita 

koskevan teknisen kehityksen sekä niitä koskevien kansainvälisten määräysten tai 

vaatimusten taikka niitä koskevan tietämyksen muutosten huomioon ottamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia 

direktiivin 92/57/ETY liitteeseen IV. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja 

säädöksiä.

17 EYVL L 245, 26.8.1992, s. 6.
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Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea avustaa komissiota 

työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien aloitteiden valmistelemisessa, 

täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn päätöksen 

mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 92/57/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 13 artikla seuraavasti:

"13 artikla 

Liitteen IV muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteeseen IV 

▌tilapäisiin tai liikkuviin rakennustyömaihin liittyvän teknisen 

yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ja tilapäisiä tai liikkuvia 

rakennustyömaita koskevan teknisen kehityksen sekä niitä koskevien 

kansainvälisten määräysten tai vaatimusten ja niitä koskevan tietämyksen 

muutosten huomioon ottamiseksi.
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Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

13 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa ja 

poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja muiden 

henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin välittömiin, 

suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin lyhyessä ajassa, 

koska asia on erittäin ▌kiireellinen.";

2) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"13 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 13 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.
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13 b artikla 

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 13 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

___________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."
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7. Neuvoston direktiivi 92/58/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1992, työssä 

käytettäviä turvallisuus- ja/tai terveysmerkkejä koskevista vähimmäisvaatimuksista 

(yhdeksäs direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 

erityisdirektiivi)18

Komissiolle olisi teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin ja tekniikan 

kehityksen sekä kansainvälisten määräysten tai vaatimusten ja työssä käytettäviä 

turva- ja terveysmerkkejä koskevan tietämyksen muuttumisen huomioon ottamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia 

direktiivin 92/58/ETY liitteisiin. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja 

säädöksiä.

18 EYVL L 245, 26.8.1992, s. 23.
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Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea avustaa komissiota 

työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien aloitteiden valmistelemisessa, 

täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn päätöksen 

mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 92/58/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla 

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteisiin ▌työssä käytettävien 

turva- ja/tai terveysmerkkien suunnittelun ja niitä välittämään tarkoitettujen 

välineiden tai laitteiden valmistuksen teknisen yhdenmukaistamisen ja 

standardoinnin ja tekniikan kehityksen sekä kansainvälisten määräysten tai 

vaatimusten ja työssä käytettäviä turva- ja/tai terveysmerkkejä ja niitä 

välittämään tarkoitettuja välineitä tai laitteita koskevan tietämyksen 

muuttumisen huomioon ottamiseksi.
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Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

9 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa ja 

poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja muiden 

henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin välittömiin, 

suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin lyhyessä ajassa, 

koska asia on erittäin ▌kiireellinen. "

2) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"9 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

9 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 9 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.
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9 b artikla

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 9 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

_______________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

▌
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8. Neuvoston direktiivi 94/33/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1994, nuorten 

työntekijöiden suojelusta19

Komissiolle olisi nuorten työntekijöiden riittävän suojelun varmistamiseksi ja 

tekniikan kehityksen, kansainvälisten sääntöjen tai vaatimusten muutosten sekä 

uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 

joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia direktiivin 94/33/EY liitteeseen▌. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

19 EYVL L 216, 20.8.1994, s. 12.
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Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea avustaa komissiota 

työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien aloitteiden valmistelemisessa, 

täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn päätöksen 

mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 94/33/EY seuraavasti:

1) Korvataan 15 artikla seuraavasti:

"15 artikla 

Liitteen muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 15 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteeseen tekniikan 

kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten muutosten ja nuorten 

työntekijöiden suojelua koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi."



AM\1182554FI.docx 64/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

2) Lisätään artikla ▌seuraavasti:

"15 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 15 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

15 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 15 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

9. Neuvoston direktiivi 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden 

terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin 

tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)20

20 EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.
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Komissiolle olisi työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden riittävän riskeiltä 

suojelun varmistamiseksi ja kemiallisia tekijöitä koskevan teknisen 

yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, niitä koskevan tekniikan kehityksen, niitä 

koskevissa kansainvälisissä standardeissa tai eritelmissä tapahtuvien muutosten ja 

niitä koskevien uusien tietojen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä 

SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia direktiivin 98/24/EY 

liitteisiin ▌ja täydennetään kyseistä direktiiviä vahvistamalla työperäisen 

altistumisen viiteraja-arvot tai tarkistamalla niitä. On erityisen tärkeää, että komissio 

asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, 

ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on 

järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 98/24/EY seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla tai tarkistamalla 

tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja työperäisen 

altistumisen viiteraja-arvoja, ottaen huomioon käytettävissä olevat 

mittaustekniikat.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava työntekijä- ja työnantajajärjestöille unionin 

tasolla määritellyt työperäisen altistumisen raja-arvot.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

12 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa ja 

poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja muiden 

henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin välittömiin, 

suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin lyhyessä ajassa, 

koska asia on erittäin ▌kiireellinen.";
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2) Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteisiin 

▌kemiallisia tekijöitä koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja 

standardoinnin sekä niitä koskevan tekniikan kehityksen, niitä koskevissa 

kansainvälisissä standardeissa tai eritelmissä tapahtuvien muutosten ja 

niitä koskevien uusien tietojen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

12 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa 

ja poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja 

muiden henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin 

välittömiin, suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin 

lyhyessä ajassa, koska asia on erittäin kiireellinen.";
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3) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"12 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa ja 

12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. 

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden 

päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen 

kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

3 artiklan 2 kohdassa ja 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan ja 12 artiklan 1 kohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen 

säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet 

komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai 

neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

12 b artikla 

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.
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2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 12 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

▌

10. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/44/EY, annettu 25 päivänä 

kesäkuuta 2002, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista 

työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (tärinä) 

aiheutuville riskeille (kuudestoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu erityisdirektiivi)21

21 EYVL L 177, 6.7.2002, s. 13.



AM\1182554FI.docx 74/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Komissiolle olisi työvälineiden ja työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai 

valmistamista koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan 

kehityksen sekä yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai eritelmissä 

tapahtuvien muutosten ja tärinää koskevien uusien tietojen huomioon ottamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia 

direktiivin 2002/44/EY liitteeseen▌. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja 

säädöksiä.
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Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea avustaa komissiota 

työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien aloitteiden valmistelemisessa, 

täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn päätöksen 

mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/44/EY seuraavasti:

1) Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla 

Liitteen muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteeseen 

▌työvälineiden ja työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai valmistamista 

koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan 

kehityksen sekä yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai 

eritelmissä tapahtuvien muutosten ja tärinää koskevien uusien tietojen 

huomioon ottamiseksi.
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Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

11 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa ja 

poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja muiden 

henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin välittömiin, 

suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin lyhyessä ajassa, 

koska asia on erittäin ▌kiireellinen.

2) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"11 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.
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11 b artikla 

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 11 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 12 artikla.
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11. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/10/EY, annettu 6 päivänä 

helmikuuta 2003, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista 

työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (melu) 

aiheutuville riskeille (seitsemästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu erityisdirektiivi)22

22 EUVL L 42, 15.2.2003, s. 38.
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Komissiolle olisi työvälineiden ja työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai 

valmistamista koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan 

kehityksen sekä yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai eritelmissä 

tapahtuvien muutosten ja melua koskevien uusien tietojen huomioon ottamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia 

direktiiviin 2003/10/EY. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan 

toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta 

voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea avustaa komissiota 

työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien aloitteiden valmistelemisessa, 

täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn päätöksen 

mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2003/10/EY seuraavasti:

1) Korvataan 12 artikla seuraavasti:

"12 artikla 

Direktiiviin tehtävät muutokset

Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia tähän direktiiviin 

työvälineiden ja työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai valmistamista 

koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan 

kehityksen sekä yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai 

eritelmissä tapahtuvien muutosten ja melua koskevien uusien tietojen 

huomioon ottamiseksi.
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Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

12 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa ja 

poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja muiden 

henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin välittömiin, 

suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin lyhyessä ajassa, 

koska asia on erittäin kiireellinen.";

2) Lisätään artiklat seuraavasti:

"12 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.
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12 b artikla 

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 12 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

__________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 13 artikla.
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12. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/37/EY, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2004, työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville 

tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä 

vaaroilta (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu 

erityisdirektiivi)23

23 EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50.
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Komissiolle olisi tekniikan kehityksen, syöpää aiheuttavia aineita tai perimän 

muutoksia aiheuttavia aineita koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten 

muutosten ja tällaisia aineita koskevan uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia 

direktiivin 2004/37/EY liitteeseen II. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja 

säädöksiä.
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Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea avustaa komissiota 

työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien aloitteiden valmistelemisessa, 

täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn päätöksen 

mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/37/EY seuraavasti:

1) Korvataan 17 artikla seuraavasti:

"17 artikla 

Liitteen II muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 17 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteeseen II 

▌tekniikan kehityksen, syöpää aiheuttavia aineita tai perimän muutoksia 

aiheuttavia aineita koskevien kansainvälisten määräysten tai vaatimusten 

muutosten ja tällaisia aineita koskevan uuden tietämyksen huomioon 

ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

17 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa ja 

poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja muiden 

henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin välittömiin, 

suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin lyhyessä ajassa, 

koska asia on erittäin kiireellinen.";
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2) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"17 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 17 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

17 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 17 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

17 b artikla 

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.
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2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 17 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

13. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/25/EY, annettu 5 päivänä 

huhtikuuta 2006, terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista 

työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (keinotekoinen 

optinen säteily) aiheutuville riskeille (yhdeksästoista direktiivin 89/391/ETY 

16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)24

24 EUVL L 114, 27.4.2006, s. 38.
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Komissiolle olisi työvälineiden tai työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai 

valmistamista koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan 

kehityksen sekä yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai 

kansainvälisissä eritelmissä tapahtuvien muutosten ja työperäistä altistumista 

optiselle säteilylle koskevien uusien tieteellisten tutkimustulosten huomioon 

ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä 

muutoksia direktiivin 2006/25/EY liitteisiin▌. On erityisen tärkeää, että komissio 

asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, 

ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on 

järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea avustaa komissiota 

työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien aloitteiden valmistelemisessa, 

täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn päätöksen 

mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/25/EY seuraavasti:

1) Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla 

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteisiin 

▌työvälineiden tai työpaikkojen suunnittelua, rakentamista tai valmistamista 

koskevan teknisen yhdenmukaistamisen ja standardoinnin, tekniikan 

kehityksen sekä yhdenmukaistetuissa eurooppalaisissa standardeissa tai 

kansainvälisissä eritelmissä tapahtuvien muutosten ja työperäistä altistumista 

optiselle säteilylle koskevien uusien tieteellisten tutkimustulosten huomioon 

ottamiseksi. Muutokset eivät saa johtaa liitteissä vahvistettujen altistumisen 

raja-arvojen muuttamiseen.
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Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

10 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa ja 

poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja muiden 

henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin välittömiin, 

suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin lyhyessä ajassa, 

koska asia on erittäin kiireellinen ▌.";

2) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"10 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

10 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 10 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

10 b artikla 

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.
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2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 10 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi. ▌

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 11 artikla.

▌

14. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/148/EY, annettu 30 päivänä 

marraskuuta 2009, työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät 

asbestialtistukseen työssä25

25 EUVL L 330, 16.12.2009, s. 28.
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Komissiolle olisi tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta 

hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, joilla ▌ muutetaan direktiivin 2009/148/EY liitettä I. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea avustaa komissiota 

työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien aloitteiden valmistelemisessa, 

täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn päätöksen 

mukaisesti.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/148/EY seuraavasti:

1) Kumotaan 9 artikla.

2) Korvataan 18 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Jokaisen työntekijän terveydentilan arvioinnin on oltava saatavilla ennen 

altistumisen alkamista asbestista tai asbestipitoisesta materiaalista 

työpaikalla vapautuvalle pölylle.

Tähän arviointiin on sisällyttävä erityinen rintakehän tutkimus. 

Työntekijöiden kliinisiä tutkimuksia varten annetaan liitteessä I 

käytännön suosituksia, joihin jäsenvaltio voi viitata. Siirretään 

komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla muutetaan liitettä I ▌sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.
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Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

18 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa 

ja poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja 

muiden henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin 

välittömiin, suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin 

lyhyessä ajassa, koska asia on erittäin kiireellinen ▌.";

Uusi arvio täytyy olla saatavilla vähintään kerran kolmessa vuodessa niin 

kauan kuin altistus jatkuu.

Kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti on luotava 

jokaista ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua työntekijää koskeva 

henkilökohtainen terveystiedosto."
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3) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"18 a artikla

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 18 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta 

ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei 

Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista 

viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 18 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

18 b artikla

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.
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2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 18 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

IV ENERGIA

▌

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2009, annettu 25 päivänä 

marraskuuta 2009, renkaiden merkitsemisestä polttoainetaloudellisuuden ja muiden 

keskeisten ominaisuuksien osalta26

26 EUVL L 342, 22.12.2009, s. 46.
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Komissiolle olisi tarvittavien teknisten mukautusten tekemiseksi asetukseen (EY) 

N:o 1222/2009 siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen 

liitteitä niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla 

on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 

joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1222/2009 seuraavasti:

1) Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla

Muuttaminen ja mukauttaminen tekniikan kehitykseen

Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta seuraavien seikkojen osalta:

a) luokkien C2 ja C3 renkaiden märkäpitoluokitusta koskevien 

tietovaatimusten käyttöönotto, edellyttäen, että saatavilla on soveltuvia 

yhdenmukaistettuja testausmenetelmiä;

b) tarvittaessa pitoluokituksen mukauttaminen renkaiden teknisiin 

ominaisuuksiin sellaisten renkaiden osalta, jotka on ensisijaisesti 

suunniteltu suoriutumaan tavallista rengasta paremmin jää- ja/tai 

lumiolosuhteissa ajoneuvon liikkeelle lähtemisen, liikkeellä olemisen tai 

pysähtymisen osalta;

c) liitteiden I–V mukauttaminen tekniseen kehitykseen."
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2) lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"12 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.



AM\1182554FI.docx 111/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

6. Edellä olevan 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

_______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 13 artikla.
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V YMPÄRISTÖ

▌

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/63/EY, annettu 20 päivänä 

joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista ja sen jakelusta varastoalueilta 

huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen 

torjunnasta27

Jotta voidaan varmistaa, että direktiivissä 94/63/EY säädettyjä alatäyttövarustusta 

koskevia määräyksiä tarkistetaan tarvittaessa ja että liitteet mukautetaan tekniseen 

kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 

muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja 

säädöksiä.

27 EYVL L 365, 31.12.1994, s. 24.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 94/63/EY seuraavasti:

1) Korvataan 4 artiklan 1 kohdan kuudes alakohta seuraavasti:

"Kaikilla varastoalueilla, jotka on varustettu säiliöautojen täyttämistä varten, 

on oltava vähintään yksi liitteessä IV annettujen alatäyttövarustusta koskevien 

määräysten mukainen lastauslaituri. Komissio tarkastelee näitä määräyksiä 

uudelleen säännöllisin väliajoin, ja sille siirretään valta antaa kyseisen 

uudelleentarkastelun tulosten perusteella delegoituja säädöksiä liitteen IV 

muuttamiseksi 7 a artiklan mukaisesti."

2) Korvataan 7 artikla seuraavasti:

"7 artikla

Mukauttaminen tekniseen kehitykseen

Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla muutetaan liitteitä niiden mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen, lukuun 

ottamatta liitteessä II olevassa 2 kohdassa tarkoitettuja raja-arvoja."
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3) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"7 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 1 kohdassa ja 

7 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi 

kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

4 artiklan 1 kohdassa ja 7 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 4 artiklan 1 kohdan ja 7 artiklan nojalla annettu delegoitu 

säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 

ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 

annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 

vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne 

eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta 

tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_______________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

4) Kumotaan 8 artikla.

▌

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä 

kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta28

28 EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12.
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Komissiolle olisi direktiivin 2002/49/EY mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen 

kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin 

liitteitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta 

voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/49/EY seuraavasti:
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1) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II yhteisten 

arviointimenetelmien laatimiseksi Lden- ja Lnight-arvojen 

määrittämistä varten."

b) Lisätään 3 kohtaan toinen alakohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III yhteisten arviointimenetelmien 

laatimiseksi haittavaikutusten määrittämistä varten."
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2) Korvataan 12 artikla seuraavasti:

"12 artikla 

Mukauttaminen tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen

Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä I olevaa 3 kohtaa sekä liitteitä II ja III 

niiden mukauttamiseksi tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen."

3) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"12 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 

12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi 

kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

6 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 6 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 12 artiklan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen 

säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet 

komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai 

neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

_____________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."
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4) Kumotaan 13 artiklan 3 kohta.

5) Korvataan liitteessä III olevan johdantokappaleen toinen virke seuraavasti:

"Tähän liitteeseen tehtävissä tarkistuksissa käyttöön otettavat annos-

vastesuhteet koskevat erityisesti:"

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä 

huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä 

ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta29

29 EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87.
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Jotta voitaisiin varmistaa, että haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien raja-

arvojen noudattamisen määrittämisessä käytetään ajantasaisia analyysimenetelmiä, 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 

direktiivin 2004/42/EY liitettä III sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.



AM\1182554FI.docx 124/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/42/EY seuraavasti:

1) Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla

Mukauttaminen tekniseen kehitykseen

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III sen mukauttamiseksi tekniikan 

kehitykseen."

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"11 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 12 artiklan 3 kohta.

▌
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4. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 166/2006, annettu 18 päivänä 

tammikuuta 2006, epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen 

rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY 

muuttamisesta30

30 EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1.
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Jotta voidaan mukauttaa asetus (EY) N:o 166/2006 tekniikan kehitykseen ja 

kansainvälisen lainsäädännön kehitykseen ja varmistaa parempi tietojen 

ilmoittaminen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 

muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä II ja III niiden mukauttamiseksi tieteen ja 

tekniikan kehitykseen tai muutoksiin, joita pöytäkirjan osapuolten kokouksessa on 

tehty epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn, YK:n 

Euroopan talouskomission pöytäkirjan liitteisiin, ja täydennetään kyseistä asetusta 

aloittamalla ilmoittaminen yhdestä tai useammasta hajakuormituslähteestä peräisin 

olevista merkityksellisten epäpuhtauksien päästöistä. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla 

on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 

joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 166/2006 seuraavasti:

1) Korvataan 8 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta aloittamalla ilmoittaminen 

yhdestä tai useammasta hajakuormituslähteestä peräisin olevista 

merkityksellisten epäpuhtauksien päästöistä, tarvittaessa kansainvälisesti 

hyväksyttyjä menettelyjä käyttäen, jos komissio toteaa, ettei 

hajakuormituslähteistä aiheutuvista päästöistä ole olemassa tietoja."

2) Korvataan 18 artikla seuraavasti:

"18 artikla 

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä II ja III

a) niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen;

b) niiden mukauttamiseksi pöytäkirjan osapuolten kokouksessa pöytäkirjan 

liitteisiin tehtyihin muutoksiin."
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3) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"18 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 3 kohdassa ja 

18 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi 

kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

8 artiklan 3 kohdassa ja 18 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 8 artiklan 3 kohdan ja 18 artiklan nojalla annettu delegoitu 

säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 

ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 

annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 

vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne 

eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta 

tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

4) Kumotaan 19 artiklan 3 kohta.

5. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 

sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta31

31 EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.
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Jotta voitaisiin varmistaa, että asetusta (EY) N:o 1272/2008 ajantasaistetaan 

säännöllisesti, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

– muutetaan kyseisen asetuksen liitettä VI aineiden luokituksen ja merkintöjen 

yhdenmukaistamiseksi;

– muutetaan liitettä VIII kiireellisiin terveydenhuollon vastatoimiin ja 

ennaltaehkäiseviin toimiin liittyvien tietojen yhdenmukaistamiseksi edelleen;

– muutetaan tiettyjä kyseisen asetuksen ja sen liitteiden I–VIII säännöksiä niiden 

mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.



AM\1182554FI.docx 134/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1272/2008 seuraavasti:

1) Korvataan 37 artiklan 5 kohta seuraavasti:

"5. Komissio antaa delegoituja säädöksiä 53 a artiklan mukaisesti ilman 

aiheetonta viivytystä silloin, kun se katsoo, että kyseisen aineen 

luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistaminen on asianmukaista, 

muuttaakseen liitettä VI siten, että kyseinen aine ja asiaankuuluvat 

luokitus- ja merkintätiedot sekä soveltuvin osin erityiset pitoisuusrajat ja 

M-kertoimet sisällytetään liitteessä VI olevan 3 osan taulukkoon 3.1.

Vastaava nimike sisällytetään liitteessä VI olevan 3 osan taulukkoon 3.2 

samoin edellytyksin 31 päivään toukokuuta 2015 saakka.

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

53 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin 

kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy aineiden luokituksen ja 

merkintöjen yhdenmukaistamiseen."
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2) Korvataan 45 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Siirretään komissiolle valta antaa 53 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä VIII kiireellisiin terveydenhuollon 

vastatoimiin ja ennaltaehkäiseviin toimiin liittyvien tietojen 

yhdenmukaistamiseksi edelleen, sen jälkeen kun se on kuullut asiaan 

liittyviä sidosryhmiä, kuten Euroopan myrkytystietokeskusten ja 

kliinisten toksikologien yhdistystä (EAPCCT)▌."

3) Korvataan 53 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Siirretään komissiolle valta antaa 53 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan 6 artiklan 5 kohtaa, 11 artiklan 3 kohtaa, 12 ja 

14 artiklaa, 18 artiklan 3 kohdan b alakohtaa, 23 artiklaa, 25–29 artiklaa, 

35 artiklan 2 kohdan toista ja kolmatta alakohtaa sekä liitteitä I–VIII 

niiden mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen ottaen 

asianmukaisesti huomioon GHS:n jatkokehitys ja erityisesti kaikki YK:n 

tasolla tehdyt muutokset, jotka liittyvät samankaltaisia seoksia koskevien 

tietojen käyttöön, sekä kansainvälisesti tunnustettujen 

kemikaaliohjelmien ja onnettomuustietokannoista saatavien tietojen 

kehitys.

Tämän kohdan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

53 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin 

kiireellisessä tapauksessa."
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4) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"53 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 37 artiklan 5 kohdassa, 

45 artiklan 4 kohdassa ja 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 

vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai 

neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

37 artiklan 5 kohdassa, 45 artiklan 4 kohdassa ja 53 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan 

sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 

kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta 

jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 37 artiklan 5 kohdan, 45 artiklan 4 kohdan ja 53 artiklan 

1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 

Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa 

siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

53 b artikla 

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.
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2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 53 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

53 c artikla 

Erilliset delegoidut säädökset kutakin siirrettyä säädösvaltaa varten

Komissio antaa erillisen delegoidun säädöksen kunkin sille tämän asetuksen 

nojalla siirretyn säädösvallan osalta.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

5) Kumotaan 54 artiklan 3 ja 4 kohta.

6. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/126/EY, annettu 21 päivänä 

lokakuuta 2009, bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman toisesta vaiheesta, joka koskee 

moottoriajoneuvojen polttoainetäydennyksen yhteydessä huoltoasemilla tapahtuvaa 

talteenottoa32

32 EUVL L 285, 31.10.2009, s. 36.
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Jotta voitaisiin varmistaa yhdenmukaisuus Euroopan standardointikomitean (CEN) 

laatimien asiaa koskevien standardien kanssa, komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tiettyjä direktiivin 2009/126/EY säännöksiä 

niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio 

asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, 

ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on 

järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/126/EY seuraavasti:

1) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla 

Tekniset mukautukset

Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla muutetaan 4 ja 5 artiklaa niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen 

silloin, kun on tarpeen varmistaa yhdenmukaisuus Euroopan 

standardointikomitean (CEN) laatimien asiaa koskevien standardien kanssa.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua säädösvallan siirtoa ei sovelleta 

4 artiklassa tarkoitettuun bensiinihöyryn talteenottotehokkuuteen eikä siinä 

tarkoitettuun höyry/bensiini-suhteeseen eikä 5 artiklassa säädettyihin 

määräaikoihin."
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2) Lisätään artikla seuraavasti:

"8 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.



AM\1182554FI.docx 143/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 9 artikla.

▌

VI EUROSTAT

▌

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä 

joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta 

sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien 

yhteisön asetusten muuttamisesta33

33 EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1.



AM\1182554FI.docx 145/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Jotta asetus (EY) N:o 1893/2006 voitaisiin mukauttaa teknologian ja talouden 

kehitykseen ja jotta NACE Rev. 2 voitaisiin yhdenmukaistaa muiden taloudellisten ja 

sosiaalisten luokitusten kanssa, komissiolle olisi kyseisen asetuksen liitteen I 

muuttamiseksi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä SEUT 290 artiklan mukaisesti. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla 

on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 

joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1893/2006 seuraavasti:

1) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a) Korvataan otsikko seuraavasti:

"Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset"

b) Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti: 

"2. Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I teknologian ja talouden kehityksen 

huomioon ottamiseksi tai sen yhdenmukaistamiseksi muiden 

taloudellisten ja sosiaalisten luokitusten kanssa."

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"6 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 

valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.



AM\1182554FI.docx 148/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 6 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kolmella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 7 artiklan 3 kohta.

▌
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2. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 451/2008, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2008, uuden tilastollisen toimialoittaisen tuoteluokituksen (CPA) 

vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3696/93 kumoamisesta34

Jotta asetus (EY) N:o 451/2008 voitaisiin mukauttaa tekniseen ja taloudelliseen 

kehitykseen ja saattaa yhdenmukaiseksi muiden taloudellisten ja yhteiskunnallisten 

luokitusten kanssa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 

muutetaan kyseisen asetuksen liitettä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja 

säädöksiä.

34 EUVL L 145, 4.6.2008, s. 65.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 451/2008 seuraavasti:

1) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a) Korvataan otsikko seuraavasti:

"Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset"

b) Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä ▌teknisen tai taloudellisen kehityksen 

huomioon ottamiseksi tai sen saattamiseksi yhdenmukaiseksi muiden 

taloudellisten ja yhteiskunnallisten luokitusten kanssa.

Käyttäessään tätä valtaansa komissio varmistaa, ettei delegoiduista 

säädöksistä aiheudu huomattavaa lisärasitetta tai lisäkustannuksia 

jäsenvaltioille tai vastaajille."

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"6 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu 

valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 6 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kolmella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 7 artiklan 3 kohta.
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VII SISÄMARKKINAT, TEOLLISUUS, YRITTÄJYYS JA PK-YRITYKSET

▌

1. Neuvoston direktiivi 76/211/ETY, annettu 20 päivänä tammikuuta 1976, tiettyjen 

tuotteiden pakkaamista valmispakkauksiin painon tai tilavuuden mukaan tapahtuvaa 

täyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä35

Komissiolle olisi direktiivin 76/211/ETY mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä I ja II. 

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

35 EYVL L 46, 21.2.1976, s. 1.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 76/211/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 6 artikla seuraavasti:

"6 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla muutetaan liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen."

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"6 a artikla

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

▌

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

6 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 6 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

▌
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2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/14/EY, annettu 8 päivänä 

toukokuuta 2000, ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan 

jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä36

Komissiolle olisi direktiivin 2000/14/EY mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitettä III. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

36 EYVL L 162, 3.7.2000, s. 1.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2000/14/EY seuraavasti:

1) Kumotaan 18 artiklan 2 kohta.

2) Korvataan 18 a artikla seuraavasti:

"18 a artikla 

Liitteen III muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 18 b artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III sen mukauttamiseksi tekniikan 

kehitykseen. Edellä tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä ei ole mitään suoraa 

vaikutusta 12 artiklassa lueteltujen laitteiden mitattuun äänitehotasoon, 

erityisesti siltä osin, kuin niillä on lisätty viittauksia asianomaisiin 

eurooppalaisiin standardeihin."

3) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"18 b artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 18 a artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

18 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 18 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."
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4) Kumotaan 19 artiklan b alakohta.

▌

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/9/EY, annettu 11 päivänä 

helmikuuta 2004, hyvän laboratoriokäytännön (GLP) tarkastamisesta ja 

todentamisesta37

Komissiolle olisi direktiiviin 2004/9/EY tarvittavien teknisten mukautusten 

hyväksymiseksi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

– muutetaan direktiiviä GLP:n noudattamiseen liittyvien erimielisyyksien 

ratkaisemiseksi;

– muutetaan kyseisessä direktiivissä säädettyä vahvistamisessa noudatettavaa 

sanamuotoa;

– muutetaan kyseisen direktiivin liitettä I teknisen kehityksen huomioon 

ottamiseksi.

37 EUVL L 50, 20.2.2004, s. 28.
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On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2004/9/EY seuraavasti:

1) Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä 1 kohdassa tarkoitettujen 

erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Liitteeseen I tehtävät muutokset eivät 

muuta sen luonnetta, joka on ohjeiden antaminen GLP:n 

noudattamista koskevia valvontamenettelyjä sekä testauslaitosten ja 

tutkimusten tarkastamista varten."
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2)  Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"6 a artikla

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 3 kohdassa ja 

8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. 

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden 

päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen 

kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

6 artiklan 3 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 6 artiklan 3 kohdan ja 8 artiklan 2 kohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen 

säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet 

komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai 

neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 7 artiklan 3 kohta.

4) Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Siirretään komissiolle valta antaa 6 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan

a) 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sanamuotoa;

b) liitettä I sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen."

▌
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4. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä 

toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta38

Komissiolle olisi kehityksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 

joilla muutetaan direktiivin 2006/42/EY liitteessä V olevaa turvakomponenttien 

viitteellistä luetteloa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan 

toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta 

voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

38 EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24.



AM\1182554FI.docx 167/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2006/42/EY yhdenmukainen täytäntöönpano, 

komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee mahdollisesti 

vaarallisiin koneisiin liittyviä tarvittavia toimenpiteitä. Tätä valtaa olisi käytettävä 

asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2006/42/EY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan toisen kohdan c alakohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Viitteellinen luettelo turvakomponenteista on liitteessä V;"

2) Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä V turvakomponenttien viitteellisen 

luettelon ajantasaistamiseksi."

3) Korvataan 9 artiklan 3 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

"Komissio ottaa asianmukaisesti huomioon tämän kuulemisen tulokset ja 

hyväksyy tarvittavat toimenpiteet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen."
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4) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"21 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 

valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 

artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

5) Korvataan 22 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011* 5 artiklaa.

___________________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, 

annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja 

periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13)."

▌
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5. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/34/EY, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskevista 

yleisistä säännöksistä39

Jotta voitaisiin varmistaa, että direktiiviin 2009/34/EY tehdään tarvittavat tekniset 

mukautukset, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 

muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä niiden mukauttamiseksi tekniikan 

kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta 

voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

39 EUVL L 106, 28.4.2009, s. 7.
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Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa säädetystä valtuutuksesta, jonka mukaan rajoitetun 

EY-tyyppihyväksynnän antaneen jäsenvaltion on tehtävä ehdotus liitteiden I ja II 

mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen, todetaan, että edellä mainittua rajoitettua 

EY-tyyppihyväksyntää ei enää ole. Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 

valtuutus olisi sen vuoksi poistettava.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/34/EY seuraavasti:

1) Kumotaan 5 artiklan 3 kohta.

2) Korvataan 16 artikla seuraavasti:

"16 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 16 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tekniikan 

kehitykseen."
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3) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"16 a artikla

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 16 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

16 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.



AM\1182554FI.docx 175/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

6. Edellä olevan 16 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

4) Kumotaan 17 artikla.

▌

6. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/43/EY, annettu 6 päivänä 

toukokuuta 2009, yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden 

siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta40

40 EUVL L 146, 10.6.2009, s. 1.
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Jotta voitaisiin varmistaa, että direktiivin 2009/43/EY liitteessä oleva puolustukseen 

liittyvien tuotteiden luettelo vastaa tarkasti Euroopan unionin yhteistä 

puolustustarvikeluetteloa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 

joilla muutetaan kyseistä liitettä ja joilla muutetaan kyseistä direktiiviä niiden 

olosuhteiden osalta, joissa jäsenvaltiot voivat vapauttaa puolustukseen liittyvien 

tuotteiden siirrot ennakkolupaa koskevasta velvoitteesta. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla 

on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 

joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/43/EY seuraavasti:

1) Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Siirretään komissiolle valta antaa jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta 

aloitteestaan 13 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 

muutetaan 2 kohtaa siten, että se kattaa tapaukset, joissa

a) siirto tapahtuu sellaisissa olosuhteissa, jotka eivät vaikuta yleiseen 

järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen;

b) ennakkolupaa koskeva velvoite ei ole enää jäsenvaltioiden 

kansainvälisten sitoumusten mukainen tämän direktiivin 

hyväksymisen jälkeen;

c) siirto on tarpeen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua hallitustenvälistä 

yhteistyötä varten."
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2) Korvataan 13 artikla seuraavasti:

"13 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä olevaa puolustukseen liittyvien tuotteiden 

luetteloa niin, että se vastaa tarkasti Euroopan unionin yhteistä 

puolustustarvikeluetteloa.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

13 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä 

tapauksessa."

3) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"13 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 3 kohdassa ja 

13 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi 

kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

4 artiklan 3 kohdassa ja 13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 4 artiklan 3 kohdan ja 13 artiklan nojalla annettu delegoitu 

säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 

ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 

annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 

vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne 

eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta 

tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.



AM\1182554FI.docx 181/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

13 b artikla 

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 13 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

4) Kumotaan 14 artikla.

▌
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7. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 79/2009, annettu 14 päivänä 

tammikuuta 2009, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja 

direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta41

Jotta asetus (EY) N:o 79/2009 voitaisiin mukauttaa tekniikan kehitykseen 

vetykäyttöisten ajoneuvojen turvallisuuden osalta, komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta tällaisia ajoneuvoja 

koskevilla teknisillä vaatimuksilla sekä hallinnollisilla säännöksillä, hallinnollisten 

asiakirjojen malleilla ja merkintöjen malleilla. On erityisen tärkeää, että komissio 

asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, 

ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on 

järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä.

41 EUVL L 35, 4.2.2009, s. 32.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 79/2009 seuraavasti:

1) Korvataan 12 artikla seuraavasti:

"12 artikla 

Siirretty säädösvalta

Siirretään komissiolle valta antaa 12 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta tekniikan kehityksen huomioon 

ottamiseksi vahvistamalla

a) yksityiskohtaiset säännöt liitteissä II–V vahvistettuja testausmenetelmiä 

varten;

b) yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat liitteessä VI säädettyjä 

vetykomponenttien ja -järjestelmien asennusvaatimuksia;

c) yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat vetykomponenttien ja -

järjestelmien turvalliselle ja luotettavalle toiminnalle 5 artiklassa 

säädettyjä vaatimuksia;
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d) seuraaviin seikkoihin liittyviä vaatimuksia koskevat eritelmät:

i) puhtaan vedyn tai vedyn ja maakaasun/biokaasun seoksen käyttö;

ii) vedyn uudenlaiset varastointi- tai käyttömuodot;

iii) ajoneuvon törmäyssuojaus vetykomponenttien ja -järjestelmien 

kestävyyden osalta;

iv) integroitujen järjestelmien turvallisuutta koskevat vaatimukset, 

jotka kattavat vähintään vuotojen havaitsemisen ja kaasun 

poistamiseen liittyvät vaatimukset;

v) sähköeristys ja sähköturvallisuus;

e) ajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntää koskevat hallinnolliset säännökset 

vetykäyttövoiman sekä vetykomponenttien ja -järjestelmien osalta;



AM\1182554FI.docx 185/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

f)  säännöt, jotka koskevat tietoja, jotka valmistajien on toimitettava 

4 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettua tyyppihyväksyntää ja tarkastusta 

varten;

g) yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat liitteessä VI olevassa 

16 kohdassa tarkoitettua vetykäyttöisten ajoneuvojen merkitsemistä tai 

muuta yksiselitteistä ja nopeaa tunnistamistapaa;

ja

h) muita tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavia toimenpiteitä."

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"12 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.



AM\1182554FI.docx 186/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 12 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 13 artikla.
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8. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/81/EY, annettu 13 päivänä 

heinäkuuta 2009, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien 

rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten 

tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 

2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta42

42 EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76.
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Komissiolle olisi direktiivin 2009/81/EY mukauttamiseksi nopeaan tekniikan, 

talouden ja sääntelyn kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 

muutetaan hankintasopimuksia koskevia kynnysarvoja niiden yhdenmukaistamiseksi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU43 säädettyjen 

kynnysarvojen kanssa ja joilla muutetaan viittauksia yhteiseen hankintasanastoon, 

jäljempänä 'CPV-nimikkeistö', ja tiettyjä CPV-nimikkeistön viitenumeroita sekä 

menettelyjä, jotka koskevat ilmoituksissa olevia viittauksia CPV-nimikkeistön 

yksittäisiin nimikkeisiin. Koska sähköisten vastaanottolaitteiden tekniset 

yksityiskohdat ja ominaisuudet olisi pidettävä ajan tasalla teknologian kehityksen 

kanssa, komissiolle olisi niin ikään siirrettävä valta muuttaa sähköisten 

vastaanottolaitteiden teknisiä yksityiskohtia ja ominaisuuksia. On erityisen tärkeää, 

että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla 

on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 

joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

43 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/25/EU, annettu 26 päivänä 
helmikuuta 2014, vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta (EUVL L 
94, 28.3.2014, s. 243).
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/81/EY seuraavasti:
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1) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"66 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 68 artiklan 1 kohdassa ja 

69 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. 

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden 

päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen 

kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

68 artiklan 1 kohdassa ja 69 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 68 artiklan 1 kohdan ja 69 artiklan 2 kohdan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 

parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella 

kuukaudella.

66 b artikla 

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.
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2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 66 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

2) Kumotaan 67 artiklan 3 ja 4 kohta.

3) Muutetaan 68 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a) Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitettujen kynnysarvojen muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 

66 a artiklan mukaisesti."

b) Lisätään kolmas alakohta seuraavasti:

"Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja kynnysarvoja on tarpeen 

tarkistaa ja aikarajoitukset estävät 66 a artiklassa säädetyn menettelyn 

käytön, jolloin on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, tämän kohdan 

nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 66 b artiklassa 

säädettyä menettelyä."
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4) Korvataan 69 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Siirretään komissiolle valta antaa 66 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan

a) liitteissä I ja II vahvistettuja CPV-nimikkeistön viitenumeroita siltä 

osin kuin tämä ei muuta tämän direktiivin aineellista 

soveltamisalaa, sekä menettelyjä, jotka koskevat ilmoituksissa 

olevia viittauksia CPV-nimikkeistön yksittäisiin nimikkeisiin edellä 

mainituissa liitteissä luetelluissa palvelujen luokissa;

b) liitteessä VIII olevassa a, f ja g kohdassa tarkoitettuja sähköisten 

vastaanottojärjestelmien teknisiä yksityiskohtia ja ominaisuuksia."

▌

VIII OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIAT

1. Neuvoston direktiivi 92/85/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, toimenpiteistä 

raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden 

turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä (kymmenes 

direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)44

44 EYVL L 348, 28.11.1992, s. 1.
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Komissiolle olisi tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten 

muutosten ja uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi siirrettävä valta hyväksyä 

SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia direktiivin 92/85/ETY 

liitteeseen I ▌. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta 

voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Työturvallisuuden ja työterveyden neuvoa-antava komitea avustaa komissiota 

työturvallisuutta ja työterveyttä koskevien aloitteiden valmistelemisessa, 

täytäntöönpanossa ja arvioinnissa 22 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn päätöksen 

mukaisesti.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 92/85/ETY seuraavasti:

1) ▌ Korvataan 13 ▌ artikla seuraavasti:

"▌ 13 artikla

Liitteen I muutokset 

Siirretään komissiolle valta antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla tehdään pelkästään teknisiä muutoksia liitteeseen I 

tekniikan kehityksen, kansainvälisten määräysten tai vaatimusten 

muutosten ja uuden tietämyksen huomioon ottamiseksi.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

13 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos asianmukaisesti perustelluissa 

ja poikkeuksellisissa tapauksissa, jotka liittyvät työntekijöiden ja 

muiden henkilöiden fyysiseen terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuviin 

välittömiin, suoriin ja vakaviin riskeihin, on toteutettava toimia hyvin 

lyhyessä ajassa, koska asia on erittäin kiireellinen ▌."
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2) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"13 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 13 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.



AM\1182554FI.docx 199/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

13 b artikla 

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 13 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."
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2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY 

kumoamisesta45

Komissiolle olisi direktiivin 2008/48/EY ajantasaistamiseksi siirrettävä valta 

hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä direktiiviä ottamalla käyttöön 

todellisen vuosikoron laskemiseen tarvittavia lisäoletuksia tai muuttamalla jo 

käytössä olevia oletuksia. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan 

toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta 

voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

45 EUVL L 133, 22.5.2008, s. 66.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2008/48/EY seuraavasti:

1) Korvataan 19 artiklan 5 kohta seuraavasti:

"5. Tarvittaessa voidaan todellista vuosikorkoa laskettaessa käyttää 

liitteessä I esitettyjä lisäoletuksia.

Jos tässä artiklassa ja liitteessä I olevassa II osassa esitetyt oletukset eivät 

ole riittäviä todellisen vuosikoron laskemiseksi yhdenmukaisella tavalla 

tai jolleivät ne enää sovellu markkinoilla vallitsevaan kaupalliseen 

tilanteeseen, komissiolle siirretään valta antaa 24 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä artiklaa ja liitteessä I olevaa 

II osaa todellisen vuosikoron laskemiseen tarvittavien lisäoletusten 

käyttöön ottamiseksi tai jo käytössä olevien oletusten muuttamiseksi."
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2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"24 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 19 artiklan 5 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta 

ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei 

Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista 

viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

19 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 19 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 25 artikla.
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IX LIIKENNE JA LIIKKUMINEN

▌

1. Neuvoston direktiivi 95/50/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1995, yhtenäisestä 

menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa46

Komissiolle olisi direktiivin 95/50/EY mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 

kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin 

liitteitä erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/68/EY47 

tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja 

säädöksiä.

46 EYVL L 249, 17.10.1995, s. 35.
47 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä 

syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista (EUVL L 260, 30.9.2008, 
s. 13).
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 95/50/EY seuraavasti:

1) Korvataan 9 a artikla seuraavasti:

"9 a artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 9 aa artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä niiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 

kehitykseen tämän direktiivin soveltamisaloilla ja erityisesti Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2008/68/EY* tehtyjen muutosten 

huomioon ottamiseksi.

___________________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 

24 päivänä syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista 

(EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13)."

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"9 aa artikla

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 a artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

9 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 9 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 9 b artikla.

▌
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2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/EY, annettu 27 päivänä 

kesäkuuta 2002, alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän 

perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 93/75/ETY kumoamisesta48

Jotta direktiiviä 2002/59/EY voitaisiin mukauttaa unionin ja kansainvälisen oikeuden 

kehityksen ja kyseisen direktiivin täytäntöönpanosta saatujen kokemusten huomioon 

ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 

muutetaan

– kyseiseen direktiiviin sisältyviä viittauksia unionin säädöksiin ja 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) asiakirjoihin niiden saattamiseksi 

unionin tai kansainvälisen oikeuden mukaisiksi;

– tiettyjä kyseiseen direktiiviin sisältyviä määritelmiä niiden saattamiseksi 

muiden unionin tai kansainvälisen oikeuden säännösten ja määräysten 

mukaisiksi;

– kyseisen direktiivin liitteitä I, III ja IV tekniikan kehityksen ja direktiivistä 

saatujen kokemusten huomioon ottamiseksi.

48 EYVL L 208, 5.8.2002, s. 10.
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On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/59/EY seuraavasti:

1) Korvataan 27 artikla seuraavasti:

"27 artikla 

Muutokset

1. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 2 artiklassa 

määritellyn soveltamisalan puitteissa 27 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tähän direktiiviin sisältyviä 

viittauksia unionin säädöksiin ja IMO:n asiakirjoihin, tämän direktiivin 

3 artiklassa olevia määritelmiä sekä tämän direktiivin liitteitä niiden 

saattamiseksi yhdenmukaisiksi myöhemmin hyväksyttyjen, muutettujen 

tai voimaan tulleiden unionin tai kansainvälisen oikeuden säännösten tai 

määräysten kanssa ▌.
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2. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 2 artiklassa 

määritellyn soveltamisalan puitteissa 27 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I, III ja IV niiden mukauttamiseksi 

tekninen kehitys ja tästä direktiivistä saadut kokemukset huomioon 

ottaen ▌."

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"27 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 27 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

27 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 27 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 28 artikla.

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2099/2002, annettu 5 päivänä 

marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen 

ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta sekä 

meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien 

asetusten muuttamisesta49

49 EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.
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Jotta voitaisiin päivittää asetuksessa (EY) N:o 2099/2002 olevaa luetteloa sellaisista 

unionin säädöksistä, joissa viitataan meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman 

pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevään komiteaan, jäljempänä 'COSS-komitea', 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 

kyseistä asetusta lisäämällä siihen viittauksia sellaisiin myöhemmin voimaan 

tulleisiin unionin säädöksiin, joissa toimivaltuuksia siirretään COSS-komitealle. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 2099/2002 seuraavasti:

1) Kumotaan 3 artiklan 3 kohta.

2) Korvataan 7 artikla seuraavasti:

"7 artikla 

COSS-komitean toimivaltuudet ja muutokset

COSS-komitea käyttää toimivaltuuksiaan voimassa olevan unionin 

merilainsäädännön mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa 7 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla muutetaan 2 artiklan 2 alakohtaa sisällyttämällä siihen viittauksia 

sellaisiin tämän asetuksen antamisen jälkeen voimaan tulleisiin unionin 

säädöksiin, joissa toimivaltuuksia siirretään COSS-komitealle."
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3) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"7 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 7 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

7 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 7 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."
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4. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/25/EY, annettu 14 päivänä 

huhtikuuta 2003, ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista50

Jotta direktiiviä 2003/25/EY voitaisiin mukauttaa teknisen ja kansainvälisen 

kehityksen ja kyseisen direktiivin täytäntöönpanosta saatujen kokemusten huomioon 

ottamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 

muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja 

säädöksiä.

50 EUVL L 123, 17.5.2003, s. 22.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2003/25/EY seuraavasti:

1) Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla 

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä, jotta voitaisiin ottaa huomioon 

kansainvälisellä tasolla ja erityisesti IMO:ssa tapahtunut kehitys ja parantaa 

tämän direktiivin tehokkuutta saatujen kokemusten ja tekniikan kehityksen 

perusteella."

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"10 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä 10 artiklassa tarkoitettua valtaa antaa delegoituja 

säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

10 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 10 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 11 artikla.
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5. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, annettu 15 päivänä 

heinäkuuta 2003, maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen 

ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, 

neuvoston asetuksen (ETY) 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY 

muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta51

Komissiolle olisi direktiivin 2003/59/EY mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 

kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin 

liitteitä I ja II. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta 

voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

51 EUVL L 226, 10.9.2003, s. 4.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2003/59/EY seuraavasti:

1) Korvataan 11 artikla seuraavasti:

"11 artikla 

Mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi tieteen ja 

tekniikan kehitykseen."

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"11 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

11 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 11 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 12 artikla.

▌
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6. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 785/2004, annettu 21 päivänä 

huhtikuuta 2004, lentoliikenteen harjoittajia ja ilma-alusten käyttäjiä koskevista 

vakuutusvaatimuksista52

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 785/2004 mukauttamiseksi kansainvälisen 

oikeuden kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tiettyjä 

kyseiseen asetukseen sisältyviä arvoja kansainvälisiin sopimuksiin tehtyjen 

muutosten huomioon ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja 

säädöksiä.

52 EUVL L 138, 30.4.2004, s. 1.



AM\1182554FI.docx 229/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 785/2004 seuraavasti:

1) Korvataan 6 artiklan 5 kohta seuraavasti:

"5. Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 

arvoja, jos asiankuuluvien kansainvälisten sopimusten muutokset sitä 

edellyttävät."

2) Korvataan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 

arvoja, jos asiankuuluvien kansainvälisten sopimusten muutokset sitä 

edellyttävät."
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3) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"8 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 5 kohdassa ja 

7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. 

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden 

päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen 

kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

6 artiklan 5 kohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 6 artiklan 5 kohdan ja 7 artiklan 2 kohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen 

säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet 

komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai 

neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

4) Kumotaan 9 artiklan 3 kohta.
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7. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 789/2004, annettu 21 päivänä 

huhtikuuta 2004, lasti- ja matkustaja-alusten siirtämisestä yhteisössä rekistereiden 

välillä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 613/91 kumoamisesta53

Jotta asetus (EY) N:o 789/2004 voitaisiin mukauttaa kansainvälisellä tasolla ja 

erityisesti Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO) tapahtuneeseen 

kehitykseen ja jotta kyseisen asetuksen tehokkuutta voitaisiin parantaa saatujen 

kokemusten ja tekniikan kehityksen perusteella, komissiolle olisi siirrettävä valta 

hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tiettyjä kyseiseen asetukseen sisältyviä 

määritelmiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta 

voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

53 EUVL L 138, 30.4.2004, s. 19.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 789/2004 seuraavasti:

1) Kumotaan 7 artiklan 3 kohta.

2) Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen 3 artiklassa 

määritellyn soveltamisalan puitteissa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan 2 artiklaan sisältyviä määritelmiä, jotta 

voitaisiin ottaa huomioon kansainvälisellä tasolla ja erityisesti IMO:ssa 

tapahtunut kehitys ja parantaa tämän asetuksen tehokkuutta saatujen 

kokemusten ja tekniikan kehityksen perusteella ▌."
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3) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"9 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 

valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 9 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

▌

8. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/44/EY, annettu 7 päivänä 

syyskuuta 2005, yhdenmukaistetuista jokitiedotuspalveluista (RIS) Euroopan 

yhteisön sisävesillä54

54 EUVL L 255, 30.9.2005, s. 152.
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Jotta direktiivi 2005/44/EY voitaisiin mukauttaa tekniikan kehitykseen ja jotta 

voitaisiin ottaa huomioon sen soveltamisesta saadut kokemukset, komissiolle olisi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä I ja II. 

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2005/44/EY seuraavasti:

1) Korvataan 10 artikla seuraavasti:

"10 artikla 

Liitteiden I ja II muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I ja II tämän direktiivin soveltamisesta 

saatujen kokemusten perusteella ja niiden mukauttamiseksi tekniikan 

kehitykseen."

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"10 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 10 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

10 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa ▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 10 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 11 artiklan 4 kohta.
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9. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/65/EY, annettu 26 päivänä 

lokakuuta 2005, satamien turvallisuuden parantamisesta55

Jotta satamaturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat tekniset toimenpiteet 

saatettaisiin säännöllisesti ajan tasalle, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan direktiivin 2005/65/EY liitteitä I–IV. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, 

myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

55 EUVL L 310, 25.11.2005, s. 28.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2005/65/EY seuraavasti:

1) Korvataan 14 artikla seuraavasti:

"14 artikla 

Liitteiden I–IV muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I–IV niiden mukauttamiseksi niiden 

täytäntöönpanosta saatujen kokemusten perusteella tämän direktiivin 

soveltamisalaa laajentamatta.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

14 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä 

tapauksessa, joka liittyy liitteiden I–IV mukauttamiseksi tarvittaviin 

muutoksiin."

2) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"14 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 14 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

14 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 14 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.
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14 b artikla 

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 14 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 15 artikla.
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10. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, annettu 14 päivänä 

joulukuuta 2005, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia 

koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen 

harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan 

kumoamisesta56

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukauttamiseksi tieteen ja 

tekniikan kehitykseen ja uusien sovellettavien menettelyjen laatimiseksi siirrettävä 

valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitettä ja joilla 

täydennetään kyseistä asetusta tiettyjä menettelyjä koskevilla yksityiskohtaisilla 

säännöillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta 

voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

56 EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 2111/2005 seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Yhteiset perusteet, joita käytetään lentoliikenteen harjoittajia 

toimintakieltoon asetettaessa ja jotka perustuvat asianmukaisiin 

turvallisuusnormeihin, on esitetty liitteessä, jäljempänä 'yhteiset 

perusteet'.

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä yhteisten perusteiden mukauttamiseksi 

tieteen ja tekniikan kehitykseen."

2) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla 

Yksityiskohtaiset säännöt

Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla yksityiskohtaiset 

säännöt, jotka koskevat tässä luvussa tarkoitettuja menettelyjä; tässä 

yhteydessä on otettava asianmukaisesti huomioon tarve tehdä ripeästi päätöksiä 

yhteisön luettelon ajantasaistamisesta.
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Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

14 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä 

tapauksessa, joka liittyy ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuihin 

toimenpiteisiin."

3) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"14 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa ja 

8 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi 

kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

3 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan nojalla annettu delegoitu 

säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 

ei ole kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu 

tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa 

sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun 

määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta 

säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kuukaudella.

14 b artikla 

Kiireellinen menettely

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 14 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."
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4) Kumotaan 15 artiklan 4 kohta.

▌

11. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 336/2006, annettu 15 päivänä 

helmikuuta 2006, kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta 

yhteisössä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 kumoamisesta57

Komissiolle olisi kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön 

täytäntöönpanosäännösten ajantasaistamiseksi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 

joilla muutetaan asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitettä II. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla 

on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 

joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

57 EUVL L 64, 4.3.2006, s. 1.



AM\1182554FI.docx 253/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 336/2006 seuraavasti:

1) Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen 3 artiklassa 

määritellyn soveltamisalan puitteissa 11 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II, jotta voitaisiin ottaa 

huomioon kansainvälisellä tasolla ja erityisesti IMO:ssa tapahtunut 

kehitys ja parantaa tämän asetuksen tehokkuutta sen täytäntöönpanosta 

saatujen kokemusten perusteella."

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"11 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 11 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta 

ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei 

Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista 

viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 11 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

▌
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3) Kumotaan 12 artiklan 3 kohta.

12. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/68/EY, annettu 24 päivänä 

syyskuuta 2008, vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista58

Komissiolle olisi direktiivin 2008/68/EY mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen 

kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin 

liitteitä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta 

voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

58 EUVL L 260, 30.9.2008, s. 13.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2008/68/EY seuraavasti:

1) Korvataan 8 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Siirretään komissiolle valta antaa 8 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä ADR-sopimuksen, RID-ohjesäännön 

ja 

ADN-sopimuksen muutosten, erityisesti tieteen ja tekniikan 

kehitykseen, kuten seuranta- ja jäljitysteknologioiden käyttöön 

liittyvien muutosten, huomioon ottamiseksi. ▌"

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"8 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.



AM\1182554FI.docx 258/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 

valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 9 artiklan 3 kohta.

▌
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13. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/15/EY, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä 

merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja 

standardeista59

Jotta direktiivi 2009/15/EY voitaisiin mukauttaa asianomaisten kansainvälisten 

oikeudellisten asiakirjojen kehitykseen ja jotta vahinkoa kärsineille maksettavia 

enimmäiskorvauksia voitaisiin muuttaa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla

– sisällytetään kyseiseen direktiiviin siihen liittyvät, tiettyihin kansainvälisiin 

yleissopimuksiin, pöytäkirjoihin, säännöstöihin ja päätöslauselmiin 

myöhemmin tehdyt voimaan tulleet muutokset;

– muutetaan tiettyjä kyseisessä direktiivissä säädettyjä määriä.

59 EUVL L 131, 28.5.2009, s. 47.
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On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/15/EY seuraavasti:

1) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"5 a artikla

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 

valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 7 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."
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2) Kumotaan 6 artiklan 3 kohta.

3) Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Siirretään komissiolle valta antaa 5 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan tätä direktiiviä sen soveltamisalaa 

laajentamatta

a) sisällyttämällä kyseiseen direktiiviin siihen liittyvät 2 artiklan 

d alakohdassa, 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettuihin kansainvälisiin yleissopimuksiin, pöytäkirjoihin, 

säännöstöihin ja päätöslauselmiin myöhemmin tehdyt voimaan 

tulleet muutokset;

b) muuttamalla 5 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii ja iii alakohdassa 

säädettyjä määriä."

▌
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14. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 391/2009, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä 

säännöistä ja standardeista60

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 391/2009 täydentämiseksi ja sen 

mukauttamiseksi kansainvälisten sääntöjen kehitykseen siirrettävä valta hyväksyä 

SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla

– muutetaan kyseisen asetuksen liitteessä I vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia 

siten, että muuttamisessa otetaan huomioon erityisesti asiaa koskevat IMO:n 

päätökset;

– täydennetään kyseistä asetusta vaatimuksilla, joiden avulla arvioidaan 

sääntöjen ja menettelyjen tehokkuutta sekä hyväksyttyjen laitosten toiminnan 

laatua niiden luokittelemien alusten turvallisuuden ja kyseisistä aluksista 

aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemisen suhteen, ottaen erityisesti huomioon 

satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin 

yhteisymmärryspöytäkirjan tai muiden vastaavien järjestelmien kautta saadut 

tiedot;

60 EUVL L 131, 28.5.2009, s. 11.
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– täydennetään kyseistä asetusta vaatimuksilla sen määrittelemiseksi, milloin 

toiminnan laadun on katsottava aiheuttavan turvallisuudelle tai ympäristölle 

uhan, jota ei voida hyväksyä; näissä vaatimuksissa voidaan ottaa huomioon 

pienempikokoisten tai pitkälle erikoistuneiden laitosten erityisolosuhteet;

– täydennetään kyseistä asetusta yksityiskohtaisilla säännöillä, jotka koskevat 

sakkoja ja uhkasakkoja ja alusten tarkastamis- ja katsastamislaitosten 

hyväksynnän peruuttamista.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 391/2009 seuraavasti:

1) Kumotaan 12 artiklan 4 kohta.

2) Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Siirretään komissiolle valtaa antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I sen soveltamisalaa laajentamatta 

ajantasaistamalla siinä vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia siten, että 

ajantasaistamisessa otetaan huomioon erityisesti asiaa koskevat IMO:n 

päätökset."

3) Korvataan 14 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla
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a) vaatimukset, joiden avulla arvioidaan sääntöjen ja menettelyjen 

tehokkuutta sekä hyväksyttyjen laitosten toiminnan laatua niiden 

luokittelemien alusten turvallisuuden ja kyseisistä aluksista 

aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemisen suhteen, ottaen erityisesti 

huomioon satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan 

Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan tai muiden vastaavien 

järjestelmien kautta saadut tiedot;

b) vaatimukset sen määrittelemiseksi, milloin toiminnan laadun on 

katsottava aiheuttavan turvallisuudelle tai ympäristölle uhan, jota ei 

voida hyväksyä; vaatimuksissa voidaan ottaa huomioon 

pienempikokoisten tai pitkälle erikoistuneiden laitosten 

erityisolosuhteet.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 14 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 

yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat sakkojen ja uhkasakkojen 

määräämistä 6 artiklan mukaisesti ja tarvittaessa alusten tarkastamis- ja 

katsastamislaitosten hyväksynnän peruuttamista 7 artiklan mukaisesti."
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4) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"14 a artikla

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 13 artiklan 1 kohdassa sekä 

14 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. 

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden 

päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen 

kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

13 artiklan 1 kohdassa ja 14 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan 

sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 

kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta 

jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.



AM\1182554FI.docx 271/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

6. Edellä olevan 13 artiklan 1 kohdan ja 14 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 

parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella 

kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

15. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 392/2009, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, merten matkustajaliikenteen harjoittajan vastuusta 

onnettomuustapauksessa61

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 392/2009 mukauttamiseksi muihin unionin ja 

kansainvälisiin sääntöihin siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla

61 EUVL L 131, 28.5.2009, s. 24.
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– muutetaan kyseisen asetuksen liitettä I matkustajien ja matkatavaroiden 

kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehtyyn Ateenan yleissopimukseen, 

sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2002 pöytäkirjalla, tehtyjen muutosten 

sisällyttämiseksi siihen;

– muutetaan kyseisen asetuksen liitteessä I Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2009/45/EY62 4 artiklan mukaisesti B-luokkaan kuuluvia aluksia 

varten säädettyjä rajoja;

– muutetaan kyseisen asetuksen liitettä II IMO:n ohjeiden määräyksiin tehtyjen 

muutosten sisällyttämiseksi siihen.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

62 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä 
toukokuuta 2009, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä 
(EUVL L 163, 25.6.2009, s. 1).
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 392/2009 seuraavasti:

1) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla 

Liitteiden muuttaminen

1. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitettä I sellaisten muutosten 

sisällyttämiseksi siihen, jotka on tehty Ateenan yleissopimuksen 

3 artiklan 1 kohdassa, 4 a artiklan 1 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa ja 

8 artiklassa määriteltyihin vastuunrajoihin kyseisen yleissopimuksen 

23 artiklan nojalla tehtyjen päätösten huomioon ottamiseksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 31 päivään joulukuuta 2016 mennessä 

asianmukaisen vaikutustenarvioinnin perusteella 9 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tämän asetuksen liitteessä I 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/45/EY* 4 artiklan 

mukaisesti 

B-luokkaan kuuluvia aluksia varten säädettyjä rajoja siten, että 

muuttamisessa otetaan ▌ huomioon maksuihin kohdistuvat vaikutukset ja 

markkinoiden mahdollisuudet saada kohtuulliseen hintaan sen tasoista 

vakuutusturvaa, jota matkustajien oikeuksien laajentaminen ja joissakin 

tapauksissa liikenteen kausiluonteisuus edellyttävät.
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2. Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II IMO:n ohjeiden määräyksiin 

tehtyjen muutosten sisällyttämiseksi siihen.

___________________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY, annettu 

6 päivänä toukokuuta 2009, matkustaja-alusten 

turvallisuussäännöistä 

ja -määräyksistä (EUVL L 163, 25.6.2009, s. 1)."

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"9 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta 

ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei 

Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista 

viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

9 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 9 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 

kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu 

tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa 

sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun 

määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta 

säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 10 artikla.

▌
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X TERVEYS JA ELINTARVIKETURVALLISUUS

▌

1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 141/2000, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 1999, harvinaislääkkeistä63

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 141/2000 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta ilmaisujen 

''samanlainen lääke' ja 'kliininen paremmuus' määritelmillä. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla 

on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 

joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

63 EYVL L 18, 22.1.2000, s. 1.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 141/2000 seuraavasti:

1) Korvataan 8 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Siirretään komissiolle valta antaa 10 b artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä ilmaisujen 

''samanlainen lääke' ja 'kliininen paremmuus' määritelmät."

2) Kumotaan 10 a artiklan 3 kohta.

3) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"10 b artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu 

valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 8 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."
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2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY, annettu 12 päivänä 

maaliskuuta 2001, geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta 

levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta64

Komissiolle olisi direktiivin 2001/18/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä 

valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä ja täydennetään 

kyseistä direktiiviä

– poikkeuksellisilla arviointiperusteilla ja vaadittavilla tiedoilla, jotka koskevat 

määrättyjä geneettisesti muunnettuja organismeja (GMO) tehtäessä ilmoitusta 

niiden saattamiseksi markkinoille;

– vähimmäismäärillä, joiden alittuessa tuotteita, jotka sisältävät luvallisten 

GMO:en jäämiä satunnaisesti tai sellaisista teknisistä syistä, joita ei voida 

välttää, ei tarvitse merkitä GMO:eiksi;

– 0,9 prosentin kynnysarvoa alhaisimmilla kynnysarvoilla, joiden alittuessa 

direktiivissä säädettyjä merkintää koskevia vaatimuksia ei sovelleta GMO:en 

jäämiin tuotteissa, jotka on tarkoitettu suoraan prosessointiin;

64 EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.
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– erityisillä merkintää koskevilla vaatimuksilla sellaisten GMO:en osalta, joita ei 

saateta markkinoille tämän direktiivin mukaisessa merkityksessä.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2001/18/EY seuraavasti:

1) Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 29 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla 1 kohdassa 

tarkoitetut arviointiperusteet ja vaadittavat tiedot samoin kuin teknisen 

asiakirjan tiivistelmää koskevat aiheelliset vaatimukset asianomaisen 

tiedekomitean kuulemisen jälkeen. Arviointiperusteiden ja vaadittavien 

tietojen on oltava sellaisia, että varmistetaan ihmisten terveyden ja 

ympäristön turvallisuuden korkea taso, ja niiden on perustuttava 

turvallisuudesta saatuun tieteelliseen näyttöön sekä vastaavien GMO:en 

levittämisestä saatuihin kokemuksiin."
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b) Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3. Ennen delegoidun säädöksen antamista 2 kohdan mukaisesti 

komissio antaa ehdotuksen yleisön saataville. Yleisö voi esittää 

komissiolle huomautuksia 60 päivän kuluessa. Komissio toimittaa 

tällaiset huomautukset yhdessä niitä koskevan analyysin kanssa 

29 a artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille asiantuntijoille."

2) Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Siirretään komissiolle valta antaa niiden tuotteiden osalta, jotka 

sisältävät luvallisten GMO:en jäämiä satunnaisesti tai sellaisista 

teknisistä syistä, joita ei voida välttää, 29 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä 

vahvistamalla vähimmäismäärät, joiden alittuessa tuotteita ei 

tarvitse merkitä tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti. 

Vähimmäismäärät vahvistetaan kulloisenkin tuotteen mukaan."
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b) Korvataan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 29 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla tämän 

kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kynnysarvot."

3) Korvataan 26 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Siirretään komissiolle valta antaa 29 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä IV vahvistamalla 1 kohdassa 

tarkoitetut erityiset merkintää koskevat vaatimukset välttäen 

päällekkäisyyttä tai epäjohdonmukaisuutta olemassa olevaan unionin 

lainsäädäntöön sisältyvien merkintää koskevien säännösten kanssa. 

Tällöin on tarvittaessa otettava huomioon jäsenvaltioiden unionin 

oikeuden mukaisesti antamat merkintää koskevat säännökset."
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4) Korvataan 27 artikla seuraavasti:

"27 artikla 

Liitteiden mukauttaminen tekniseen kehitykseen

Siirretään komissiolle valta antaa 29 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä II olevia C ja D jaksoja, liitteitä III–VI ja 

liitteessä VII olevaa C jaksoa niiden mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen."

5) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"29 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 16 artiklan 2 kohdassa, 

21 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa ja 27 artiklassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta 

ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei 

Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista 

viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

16 artiklan 2 kohdassa, 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 26 artiklan 

2 kohdassa ja 27 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 16 artiklan 2 kohdan, 21 artiklan 2 ja 3 kohdan, 26 artiklan 

2 kohdan ja 27 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."
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6) Kumotaan 30 artiklan 3 kohta.

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä 

marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä65

Komissiolle olisi direktiivin 2001/83/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä 

valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, joilla

– muutetaan kyseistä direktiiviä jonkin sellaisen edellytyksen osalta, joka 

homeopaattisten lääkkeiden on täytettävä, jotta niihin voidaan soveltaa erityistä 

yksinkertaistettua rekisteröintimenettelyä, jos tämä on perusteltua uuden 

tieteellisen tietämyksen perusteella;

– muutetaan kyseistä direktiiviä tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon 

ottamiseksi niiden toimintojen osalta, joiden katsotaan olevan lähtöaineina 

käytettävien vaikuttavien aineiden valmistamista;

65 EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67.
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– muutetaan kyseisen direktiivin liitettä I tieteen ja tekniikan kehityksen 

huomioon ottamiseksi;

▌

– täydennetään kyseistä direktiiviä lääkkeiden hyvien tuotantotapojen 

periaatteilla ja yleisohjeilla.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2001/83/EY seuraavasti:

1) Korvataan 14 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 121 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan ensimmäisen alakohdan kolmatta luetelmakohtaa, 

jos tämä on perusteltua uuden tieteellisen tietämyksen perusteella."

▌

2) Korvataan 46 a artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Siirretään komissiolle valta antaa 121 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan 1 kohtaa tieteen ja tekniikan kehityksen 

huomioon ottamiseksi."

3) Korvataan 47 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 121 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla 46 artiklan 

f alakohdassa tarkoitetut lääkkeiden hyvien tuotantotapojen periaatteet ja 

yleisohjeet."
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4) Korvataan 120 artikla seuraavasti:

"120 artikla

Siirretään komissiolle valta antaa 121 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon 

ottamiseksi."

5) Kumotaan 121 artiklan 2 a kohta.

6) Korvataan 121 a artikla seuraavasti:

"121 a artikla

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 14 artiklan 1 kohdassa, 

22 b artiklassa, 23 b artiklassa, 46 a artiklassa, 47 artiklassa, 

52 b artiklassa, 54 a artiklassa ja 120 artiklassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 

vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai 

neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

14 artiklan 1 kohdassa, 22 b artiklassa, 23 b artiklassa, 46 a artiklassa, 

47 artiklassa, 52 b artiklassa, 54 a artiklassa ja 120 artiklassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan 

sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 

kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta 

jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 14 artiklan 1 kohdan, 22 b artiklan, 23 b artiklan, 

46 a artiklan, 47 artiklan, 52 b artiklan, 54 a artiklan ja 120 artiklan 

nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 

parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella 

kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

▌
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4. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä 

toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa66

Komissiolle olisi direktiivin 2002/32/EY tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä 

valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen direktiivin liitteitä I ja II niiden 

mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja täydennetään kyseistä direktiiviä 

detoksikaatiomenetelmien hyväksymisperusteilla. On erityisen tärkeää, että komissio 

asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, 

ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on 

järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä.

66 EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2002/32/EY seuraavasti:

1) Korvataan 7 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

"2. Siitä, muutetaanko liitteitä I ja II, on tehtävä päätös välittömästi. 

Siirretään komissiolle valta antaa kyseisten liitteiden muuttamiseksi 

delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 

10 b artiklassa säädettyä menettelyä, jos tämä on tarpeen erittäin 

kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy kyseisiin muutoksiin."

Jäsenvaltio voi pitää voimassa toteuttamansa toimenpiteet, kunnes 

komission päätös on tehty."
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2) Muutetaan 8 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä I ja II niiden 

mukauttamiseksi tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin 

sovelletaan 10 b artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on 

tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, joka liittyy kyseisiin 

muutoksiin."

b) Korvataan 2 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

"– voi antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 

täydennetään tätä direktiiviä määrittelemällä 

detoksikaatiomenetelmien hyväksymisperusteita niiden perusteiden 

täydennykseksi, jotka on säädetty tällaisilla menetelmillä 

käsiteltyjä, eläinten rehuksi tarkoitettuja tuotteita varten."
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3) Lisätään artiklat ▌seuraavasti:

"10 a artikla

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] ▌viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa sekä 

8 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. 

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden 

päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen 

kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan 

sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 

kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta 

jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 7 artiklan 2 kohdan ja 8 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 

parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella 

kuukaudella.

10 b artikla

1. Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 

2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi 

sovelletaan kiireellistä menettelyä.
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2. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 10 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen välittömästi sen jälkeen, kun 

Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille 

tiedoksi.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

4) Kumotaan 11 artiklan 3 ja 4 kohta.

▌

5. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä 

tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja 

vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä 

elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä67

67 EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.
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Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 178/2002 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseistä asetusta tiedelautakuntien 

määrän ja nimien osalta ja täydennetään sitä menettelyllä, jota 

elintarviketurvallisuusviranomainen soveltaa sille esitettyihin tieteellistä lausuntoa 

koskeviin pyyntöihin, ja perusteilla, joita käytetään sisällytettäessä laitoksia 

jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten organisaatioiden luetteloon, sekä 

yhdenmukaistettujen laatuvaatimusten asettamisessa noudatettavilla järjestelyillä ja 

taloudellisen tuen antamista koskevilla rahoitussäännöillä.

On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 178/2002 seuraavasti:

1) Korvataan 28 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 57 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan elintarviketurvallisuusviranomaisen pyynnöstä 

ensimmäistä alakohtaa tiedelautakuntien määrän ja nimien osalta teknisen ja 

tieteellisen kehityksen mukaisesti."

2) Korvataan 29 artiklan 6 kohta seuraavasti:

"6. Tämän artiklan soveltamiseksi komissio antaa 

elintarviketurvallisuusviranomaista kuultuaan

a) 57 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään 

tätä asetusta vahvistamalla elintarviketurvallisuusviranomaisen 

sille esitettyihin tieteellistä lausuntoa koskeviin pyyntöihin 

soveltama menettely;
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b) täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan suuntaviivat 

tieteellisen arvioinnin antamiselle sellaisista aineista, tuotteista tai 

prosesseista, joilla unionin lainsäädännön nojalla on oltava 

ennakkolupa tai jotka on sisällytettävä sallittujen aineiden, 

tuotteiden tai prosessien luetteloon, erityisesti tapauksissa, joissa 

unionin lainsäädännössä säädetään, että hakijan on esitettävä tätä 

koskeva hakemus, tai annetaan siihen valtuutus. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä noudattaen."

3) Korvataan 36 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 57 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla perusteet jonkin 

laitoksen sisällyttämiselle jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten 

organisaatioiden luetteloon, järjestelyt yhdenmukaistettujen laatuvaatimusten 

asettamiselle ja rahoitussäännöt, jotka koskevat taloudellisen tuen antamista."
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4) Korvataan V luvun 1 jakson otsikko seuraavasti:

"1 JAKSO

SIIRRETYN SÄÄDÖSVALLAN KÄYTTÄMINEN, KOMITEA- JA 

SOVITTELUMENETTELYT"

5) Lisätään 1 jakson otsikon jälkeen ▌ artikla seuraavasti:

"57 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 28 artiklan 4 kohdassa, 

29 artiklan 6 kohdassa ja 36 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 

vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai 

neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

28 artiklan 4 kohdassa, 29 artiklan 6 kohdassa ja 36 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan 

sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 

kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta 

jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 28 artiklan 4 kohdan, 29 artiklan 6 kohdan ja 36 artiklan 

3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 

Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa 

siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

6) Kumotaan 58 artiklan 3 kohta.

▌

6. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä 

syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä 

ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen 

jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta68

68 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24. 
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Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1830/2003 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä asetusta perustamalla 

järjestelmä yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi 

muuntogeenisille organismeille. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja 

säädöksiä.



AM\1182554FI.docx 309/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1830/2003 seuraavasti:

1) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

"8 artikla 

Yksilölliset tunnisteet

Siirretään komissiolle valta antaa 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla täydennetään tätä asetusta perustamalla järjestelmä yksilöllisten 

tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille ja 

mukauttamalla sitä alan kansainvälinen kehitys huomioon ottaen."

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"9 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

8 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 8 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 10 artiklan 2 kohta.

4) Kumotaan 13 artiklan 2 kohta.
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7. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003, annettu 22 päivänä 

syyskuuta 2003, eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista69

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1831/2003 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä I-IV 

niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja täydennetään kyseistä asetusta 

säännöillä, joilla mahdollistetaan yksinkertaisemmat säännökset elintarvikkeissa 

käytettäviksi hyväksyttyjen lisäaineiden hyväksymistä varten. On erityisen tärkeää, 

että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla 

on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 

joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

69 EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.



AM\1182554FI.docx 313/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1831/2003 seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 5 kohta seuraavasti:

"5. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä IV siinä olevien yleisten edellytysten 

mukauttamiseksi teknologian ja tieteen kehitykseen."

2) Korvataan 6 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I rehun lisäaineiden luokkien ja 

funktionaalisten ryhmien mukauttamiseksi teknologian ja tieteen 

kehityksen seurauksena."

3) Korvataan 7 artiklan 5 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla sellaiset säännöt, 

joilla mahdollistetaan yksinkertaisemmat säännökset elintarvikkeissa 

käytettäviksi hyväksyttyjen lisäaineiden hyväksymistä varten."
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4) Korvataan 16 artiklan 6 kohta seuraavasti:

"6. Siirretään komissiolle valta antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III teknologian ja tieteen kehityksen 

huomioon ottamiseksi."

5) Korvataan 21 artiklan neljäs kohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa liitteen II muuttamiseksi delegoituja 

säädöksiä 21 a artiklan mukaisesti."

6) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"21 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 

3 kohdassa, 7 artiklan 5 kohdassa, 16 artiklan 6 kohdassa ja 21 artiklassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta 

ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei 

Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista 

viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

3 artiklan 5 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdassa, 7 artiklan 5 kohdassa, 

16 artiklan 6 kohdassa ja 21 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 

päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 3 artiklan 5 kohdan, 6 artiklan 3 kohdan, 7 artiklan 

5 kohdan, 16 artiklan 6 kohdan ja 21 artiklan nojalla annettu delegoitu 

säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 

ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 

annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 

vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne 

eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta 

tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

7) Kumotaan 22 artiklan 3 kohta.
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8. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2065/2003, annettu 10 päivänä 

marraskuuta 2003, elintarvikkeissa käytettävistä tai käytettäviksi tarkoitetuista 

savuaromeista70

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 2065/2003 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä sen 

jälkeen kun viranomaiselta on ensin pyydetty tieteellistä ja/tai teknistä apua ja joilla 

täydennetään kyseistä asetusta validoituja analyysimenetelmiä koskevilla 

laatukriteereillä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta 

voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

70 EUVL L 309, 26.11.2003, s. 1.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 2065/2003 seuraavasti:

1) Korvataan 17 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla 

laatukriteerejä liitteessä II olevassa 4 kohdassa tarkoitetuille validoiduille 

analyysimenetelmille, mitattavat aineet mukaan luettuina. Näissä 

delegoiduissa säädöksissä otetaan huomioon käytettävissä oleva 

tieteellinen tietämys."

2) Korvataan 18 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Siirretään komissiolle valta antaa 18 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä sen jälkeen kun viranomaiselta on 

pyydetty tieteellistä ja/tai teknistä apua."
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3) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"18 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 17 artiklan 3 kohdassa ja 

18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. 

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden 

päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen 

kunkin kauden päättymistä.
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3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

17 artiklan 3 kohdassa ja 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
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6. Edellä olevan 17 artiklan 3 kohdan ja 18 artiklan 1 kohdan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 

parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella 

kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

4) Kumotaan 19 artiklan 3 kohta.

▌

9. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä 

huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä 

hygieniasäännöistä71

71 EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.
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Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 853/2004 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä II ja III 

ja täydennetään kyseistä asetusta siltä osin kuin on kyse muiden aineiden kuin 

juomakelpoisen veden käytöstä pintakontaminaation poistamiseksi eläinperäisistä 

tuotteista, joidenkin eläinperäisten elintarvikkeiden markkinoille saattamiseen 

Ruotsissa tai Suomessa liittyvien erityistakuiden muuttamisesta ja kyseisen asetuksen 

(EY) N:o 853/2004 liitteistä II ja III myönnettävistä poikkeuksista. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, 

myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 853/2004 seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Elintarvikealan toimijat eivät saa pintakontaminaation poistamiseksi 

eläinperäisistä tuotteista käyttää muita aineita kuin juomakelpoista vettä, 

▌tai puhdasta vettä, jos asetuksessa (EY) N:o 852/2004 tai tässä 

asetuksessa sallitaan sen käyttö, ▌ellei komissio ole hyväksynyt aineen 

käyttöä. Siirretään komissiolle valta antaa tätä tarkoitusta varten 

11 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä 

asetusta. Elintarvikealan toimijoiden on noudatettava myös kaikkia 

saman menettelyn mukaisesti mahdollisesti vahvistettavia käyttöä 

koskevia ehtoja. Hyväksytyn aineen käyttö ei vaikuta elintarvikealan 

toimijan velvollisuuteen noudattaa tämän asetuksen vaatimuksia."
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2) Korvataan 8 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

"a) Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, ▌joilla muutetaan tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa kyseisissä 

kohdissa säädettyjen vaatimusten saattamiseksi ajan tasalle, ▌ottaen 

huomioon jäsenvaltioiden valvontaohjelmien muutokset tai asetuksen 

(EY) N:o 852/2004 mukaisesti tapahtuvan mikrobiologisten vaatimusten 

vahvistamisen."

3) Kumotaan 9 artikla.

4) Korvataan 10 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä II ja III. Muutosten tavoitteena on 

oltava tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen ja 

helpottaminen asiaan liittyvät riskitekijät huomioon ottaen, ja niiden on 

oltava perusteltuja seuraavien seikkojen perusteella:

a) elintarvikealan toimijoiden ja/tai toimivaltaisten viranomaisten 

erityisesti 5 artiklan mukaisten HACCP-järjestelmien 

täytäntöönpanosta saamat kokemukset;
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b) komission erityisesti tarkastustensa tulosten kautta saama kokemus;

c) teknologinen kehitys ja sen käytännön seuraukset sekä kuluttajien 

odotukset elintarvikkeiden koostumuksen osalta;

d) tieteelliset lausunnot, erityisesti uudet riskinarvioinnit;

e) elintarvikkeiden mikrobiologiset ja lämpötilaa koskevat 

vaatimukset;

f) kulutustottumuksien muutokset.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen muutosten on koskettava

a) eläinperäisten tuotteiden tunnistusmerkintävaatimuksia;

b) HACCP-periaatteisiin perustuvien menettelyjen tavoitteita;
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c) elintarvikeketjua koskeviin tietoihin liittyviä vaatimuksia;

d) erityisiä hygieniavaatimuksia tiloille, kuljetusvälineet mukaan 

luettuina, joissa eläinperäisiä tuotteita tuotetaan, käsitellään, 

jalostetaan, säilytetään tai jaellaan;

e) erityisiä hygieniavaatimuksia toiminnoille, jotka liittyvät 

eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, käsittelyyn, jalostukseen, 

säilytykseen, kuljetukseen tai jakeluun;

f) lihan lämpimänä kuljettamista koskevia sääntöjä;

g) terveysvaatimuksia tai -tarkastuksia, kun on tieteellisesti perusteltu, 

että näitä tarvitaan kansanterveyden suojaamiseksi;

h) liitteessä III olevan VII jakson IX luvun ulottamista muihin eläviin 

simpukoihin kuin kampasimpukoihin (Pectinidae);
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i) perusteita sen määrittämiseksi, milloin epidemiologisen tiedon 

mukaan pyyntialue ei ole terveysuhka loisten osalta, ja näin ollen 

sen määrittämiseksi, milloin toimivaltainen viranomainen voi antaa 

elintarvikealan toimijalle luvan olla pakastamatta kalastustuotteita 

liitteessä III olevan VIII jakson III luvun D osan mukaisesti;

j) muiden eläviä simpukoita koskevien terveysvaatimusten 

vahvistamista yhteistyössä unionin vertailulaboratorion kanssa, 

mukaan lukien:

i) muiden merellisten biotoksiinien raja-arvot ja 

analyysimenetelmät;

ii) viruskokeiden menettelyt ja virologiset vaatimukset; ja

iii) näytteenottosuunnitelmat sekä terveysvaatimusten 

noudattamisen tarkistamiseksi sovellettavat menetelmät ja 

analyyttiset vaihteluvälit.
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2. Siirretään komissiolle valta antaa 11 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta myöntämällä poikkeuksia 

liitteiden II ja III osalta ottaen huomioon asiaan liittyvät riskitekijät ja 

edellyttäen, että poikkeukset eivät vaikuta tämän asetuksen seuraavien 

tavoitteiden saavuttamiseen:

a) liitteissä säädettyjen vaatimusten täyttämisen helpottaminen 

pienissä yrityksissä;

b) perinteisten menetelmien käytön jatkamisen mahdollistaminen 

kaikissa elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa;

c) sellaisten elintarvikealan yritysten tarpeisiin vastaaminen, jotka 

sijaitsevat erityisten maantieteellisten haittojen alaisilla alueilla;

d) työn helpottaminen laitoksissa, jotka tuottavat raaka-ainetta, joka 

on tarkoitettu pitkälle jalostettujen elintarvikkeiden tuotantoon ja 

jolle on tehty käsittely, joka takaa sen turvallisuuden."
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5) Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a) Korvataan johdantolause seuraavasti:

"Rajoittamatta 9 artiklan ja 10 artiklan 1 kohdan yleistä soveltamista 

komissio voi vahvistaa täytäntöönpanosäädöksellä seuraavassa luetellut 

toimenpiteet. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 

2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:"

b) Kumotaan 1, 5, 6, 7 ja 8 kohta.

6) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"11 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 

3 kohdan a alakohdassa ja 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

3 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 3 kohdan a alakohdassa ja 10 artiklan 1 

ja 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 3 kohdan a alakohdan ja 

10 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

7) Kumotaan 12 artiklan 3 kohta.

▌
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10. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12 päivänä 

tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista72

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 183/2005 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä I, II ja 

III niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ja täydennetään kyseistä asetusta 

määrittämällä erityiset mikrobiologiset vaatimukset ja päämäärät, vaatimalla 

hyväksyntää rehualan laitoksilta ja myöntämällä poikkeuksia kyseisen asetuksen 

liitteistä I, II ja III. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan 

toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. 

Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen 

säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki 

asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua 

komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja 

säädöksiä.

72 EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1.



AM\1182554FI.docx 333/346 PE637.696v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 183/2005 seuraavasti:

1) Korvataan 5 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 30 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta asettamalla ensimmäisen 

alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut vaatimukset ja päämäärät."

2) Korvataan 10 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3) hyväksyntä vaaditaan delegoidussa säädöksessä, joka komissiolla on 

valta antaa 30 a artiklan mukaisesti ja jolla täydennetään tätä asetusta."

3) Korvataan 27 artiklan toinen kohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa liitteiden I, II ja III muuttamiseksi 

delegoituja säädöksiä 30 a artiklan mukaisesti."
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4) Korvataan 28 artikla seuraavasti:

"28 artikla

Poikkeukset liitteistä I, II ja III

Siirretään komissiolle valta antaa 30 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta myöntämällä erityisistä syistä 

poikkeuksia liitteistä I, II ja III edellyttäen, että tällaiset poikkeukset eivät 

vaikuta tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseen."

5) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"30 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta …[tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 3 kohdassa, 10 

artiklan 3 kohdassa, 27 artiklassa ja 28 artiklassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 

vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai 

neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 

artiklan 3 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa, 27 artiklassa ja 28 artiklassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan 

sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 

kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta 

jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 5 artiklan 3 kohdan, 10 artiklan 3 kohdan, 27 artiklan ja 

28 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 

Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa 

siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

6) Kumotaan 31 artiklan 3 kohta.

▌
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11. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1394/2007, annettu 13 päivänä 

marraskuuta 2007, pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävistä lääkkeistä sekä 

direktiivin 2001/83/EY ja asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta73

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 1394/2007 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla 

annettavia delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen asetuksen liitteitä niiden 

mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio 

asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, 

ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen 

osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 

asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on 

järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä.

73 EUVL L 324, 10.12.2007, s. 121.
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Muutetaan sen vuoksi asetus (EY) N:o 1394/2007 seuraavasti:

1) Korvataan 24 artikla seuraavasti:

"24 artikla

Liitteiden muuttaminen

Siirretään komissiolle valta antaa virastoa kuultuaan 25 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitteitä niiden mukauttamiseksi tieteen 

ja tekniikan kehitykseen."

2) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"25 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 24 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 

koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän 

viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 

ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme 

kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

24 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä 

lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen 

tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös 

julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 24 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

3) Kumotaan 26 artiklan 3 kohta.

▌
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12. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY, annettu 21 päivänä 

lokakuuta 2009, yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön 

aikaansaamiseksi74

Jotta voidaan vahvistaa unionin politiikan puitteet torjunta-aineiden kestävän käytön 

aikaansaamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT 290 artiklan 

mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla 

muutetaan direktiivin 2009/128/EY liitteitä I–IV tieteen ja tekniikan kehityksen 

huomioon ottamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan 

toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti ▌. Jotta 

voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten 

valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 

samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

74 EUVL L 309, 24.11.2009, s. 71.
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Muutetaan sen vuoksi direktiivi 2009/128/EY seuraavasti:

1) Korvataan 5 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3. Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä I tieteen ja tekniikan kehityksen 

huomioon ottamiseksi."

2) Korvataan 8 artiklan 7 kohta seuraavasti:

"7. Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II tieteen ja tekniikan kehityksen 

huomioon ottamiseksi."

3) Korvataan 14 artiklan 4 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon 

ottamiseksi."
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4) Korvataan 15 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

"Siirretään komissiolle valta antaa 20 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan liitettä IV tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon 

ottamiseksi."

5) Lisätään ▌ artikla seuraavasti:

"20 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.
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2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän muutosasetuksen 

voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 3 kohdassa, 

8 artiklan 7 kohdassa, 14 artiklan 4 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta 

ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei 

Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista 

viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 

5 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 7 kohdassa, 14 artiklan 4 kohdassa ja 

15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana 

päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien 

delegoitujen säädösten pätevyyteen.
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4. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 

13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa▌* vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 5 artiklan 3 kohdan, 8 artiklan 7 kohdan, 14 artiklan 

4 kohdan ja 15 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos 

sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. 

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan 

kahdella kuukaudella.

___________________________

* EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1."

▌

6) Kumotaan 21 artiklan 2 kohta.
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XI VEROTUS JA TULLILIITTO

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 70/2008/EY, tehty 15 päivänä 

tammikuuta 2008, paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä75

Päätöksen N:o 70/2008/EY 15 artiklan nojalla komissiolla on valtuudet pidentää 

tiettyjä määräaikoja neuvoston päätöksen 1999/468/EY76 mukaisesti. Kyseistä 

valtuutusta ei ole koskaan käytetty eikä sitä enää tarvita. Sen vuoksi komissiolle ei 

ole tarpeen antaa minkäänlaista valtuutusta, vaan valtuutus päätöksessä N:o 

70/2008/EY olisi kumottava ja päätöksen 15 ja 16 artikla olisi poistettava.

Kumotaan sen vuoksi päätöksen N:o 70/2008/EY 15 ja 16 artikla.

Or. en

75 EUVL L 23, 26.1.2008, s. 21.
76 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä 

komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 
23).


