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LÜHISELGITUS 

Seoses Lissaboni lepingu jõustumise järgse ühtlustamisega rõhutab põllumajanduse ja maaelu 

arengu komisjon, et on oluline ühtlustada neid ühise põllumajanduspoliitika alla kuuluvaid 

poliitikavaldkondi, mis ei ole vastu võetud kaasotsustamismenetluse korras. 

Delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide piiritlemine on eriti põllumajanduse valdkonnas 

tundlik poliitiline küsimus, mis näib olevat üsna tehniline ja võib hõlmata olulisi poliitilisi 

otsuseid ja tagajärgi.  

Arvestades seda, et hiljuti sattusid põllumajanduse ja kalanduse valdkonna olemuslike 

õigusaktide ühtlustamise toimikud nõukogus suluseisu, kuna esimese lugemise ajal toimunud 

kolmepoolsed läbirääkimised ebaõnnestusid, peaks Euroopa Parlament delegeerima oma 

volitused komisjonile, et tegeleda ELi tarbijaid mõjutada võivate tehniliste ja tundlike 

küsimustega.  

Seoses määruse (EÜ) nr 767/2009 ja määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklite kavandatud 

vastavusse viimisega peaks komisjonile andma volituse võtta vastu seadusandlikke akte 

kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290, mitte artikliga 291, järgmiste 

eesmärkide täitmiseks:  

• et otsustada, kas teatava toote näol on tegemist söödaga, mis võiks täiendada sööda 

määratlust (määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 7 lõike 2); 

• et muuta kataloogi, millega sätestatakse keemiliste lisandite suurim lubatud sisaldus 

(määruse (EÜ) nr 767/2009 artikli 26 lõige 3); 

• et määrata kindlaks kasutusotstarvete loetelu ja kasutuse soovituslik kestus (määruse 

(EÜ) nr 767/2009 artikli 10 lõige 5). 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta arvesse 

järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Üksteisega tihedalt mitteseotud 

volituste liitmine ja esitamine ühes 

komisjoni delegeeritud õigusaktis takistab 

parlamendi kontrolliõiguse teostamist, 

sest teda sunnitakse lihtsalt kogu paketti 

vastu võtma või tagasi lükkama, mis ei 

jäta võimalust selleks, et väljendada 
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arvamust eraldi iga volituse kohta. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

 Komisjon ei liida mitut volitust ühte 

delegeeritud õigusakti. 

Selgitus 

Rohkemate üksteisega tihedalt mitteseotud volituste liitmine ja esitamine ühe komisjoni 

delegeeritud õigusaktina takistab Euroopa Parlamendi kontrolliõiguse teostamist, sest teda 

sunnitakse lihtsalt kogu paketti vastu võtma või tagasi lükkama, mis ei jäta võimalust selleks, 

et väljendada arvamust eraldi iga volituse kohta. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – IX osa – punkt 86 – lõik 2 – punkt 3 

Määrus (EÜ) nr 2003/2003 

Artikkel 31a – lõige 2  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 29 lõikes 4 ja artikli 31 

lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

määramata ajaks alates [käesoleva 

koondõigusakti jõustumise kuupäev]. 

2. Artikli 29 lõikes 4 ja artikli 31 

lõikes 1 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

viieks aastaks alates [käesoleva 

koondõigusakti jõustumise kuupäev]. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

Selgitus 

Standardset viieaastast uuendatavat volituste delegeerimist (kui ei nõukogu ega Euroopa 
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Parlament ei võta seda tagasi) tuleks kohaldada kõigile põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadiga seotud dokumentidele, nagu kõigis varasemates õigusaktides. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 141 – lõik 3 – punkt 11 

Määrus (EÜ) nr 999/2001 

Artikkel 23b – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 5 lõikes 3, artikli 6 lõigetes 

1 ja 1b, artikli 7 lõigetes 3, 4 ja 4a, artikli 8 

lõigetes 1, 2 ja 5, artikli 9 lõigetes 1 ja 3, 

artikli 15 lõikes 3, artikli 16 lõikes 7, artikli 

20 lõikes 2 ning artiklis 23 osutatud õigus 

võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks alates 

käesoleva määruse jõustumisest. 

2. Artikli 5 lõikes 3, artikli 6 lõigetes 

1 ja 1b, artikli 7 lõigetes 3, 4 ja 4a, artikli 8 

lõigetes 1, 2 ja 5, artikli 9 lõigetes 1 ja 3, 

artikli 15 lõikes 3, artikli 16 lõikes 7, artikli 

20 lõikes 2 ning artiklis 23 osutatud õigus 

võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates 

[käesoleva koondõigusakti jõustumise 

kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud 

volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 

kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

Selgitus 

Standardset viieaastast uuendatavat volituste delegeerimist (kui ei nõukogu ega Euroopa 

Parlament ei võta seda tagasi) tuleks kohaldada kõigile põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadiga seotud dokumentidele, nagu kõigis varasemates õigusaktides. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 142 – lõik 2 – punkt 3 

Direktiiv 2002/32/EÜ 

Artikkel 10a – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 7 lõikes 2 ning artikli 8 

lõigetes 1 ja 2 osutatud volitus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

2. Artikli 7 lõikes 2 ning artikli 8 

lõigetes 1 ja 2 osutatud volitus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
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määramata ajaks alates [käesoleva 

koondõigusakti jõustumise kuupäev]. 

viieks aastaks alates [käesoleva 

koondõigusakti jõustumise kuupäev]. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

Selgitus 

Standardset viieaastast uuendatavat volituste delegeerimist (kui ei nõukogu ega Euroopa 

Parlament ei võta seda tagasi) tuleks kohaldada kõigile põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadiga seotud dokumentidele, nagu kõigis varasemates õigusaktides. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 4 – punkt 8 

Määrus (EÜ) nr 1829/2003 

Artikkel 34a – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 12 lõikes 4, artikli 14 lõikes 

1a, artikli 24 lõikes 4 ning artikli 32 

kuuendas lõigus osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

määramata ajaks alates [käesoleva 

koondõigusakti jõustumise kuupäev]. 

2. Artikli 12 lõikes 4, artikli 14 lõikes 

1a, artikli 24 lõikes 4 ning artikli 32 

kuuendas lõigus osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

viieks aastaks alates [käesoleva 

koondõigusakti jõustumise kuupäev]. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

Selgitus 

Standardset viieaastast uuendatavat volituste delegeerimist (kui ei nõukogu ega Euroopa 

Parlament ei võta seda tagasi) tuleks kohaldada kõigile põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadiga seotud dokumentidele, nagu kõigis varasemates õigusaktides. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 148 – lõik 2 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 1830/2003 

Artikkel 9a – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

määramata ajaks alates [käesoleva 

koondõigusakti jõustumise kuupäev]. 

2. Artiklis 8 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

viieks aastaks alates [käesoleva 

koondõigusakti jõustumise kuupäev]. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

Selgitus 

Standardset viieaastast uuendatavat volituste delegeerimist (kui ei nõukogu ega Euroopa 

Parlament ei võta seda tagasi) tuleks kohaldada kõigile põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadiga seotud dokumentidele, nagu kõigis varasemates õigusaktides. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 149 – lõik 2 – punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 1831/2003 

Artikkel 21a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 3, 

artikli 7 lõikes 5, artikli 16 lõikes 6 ning 

artiklis 21 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

määramata ajaks alates [käesoleva 

koondõigusakti jõustumise kuupäev]. 

2. Artikli 3 lõikes 5, artikli 6 lõikes 3, 

artikli 7 lõikes 5, artikli 16 lõikes 6 ning 

artiklis 21 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

viieks aastaks alates [käesoleva 

koondõigusakti jõustumise kuupäev]. 

Komisjon esitab delegeeritud volituste 

kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 

enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 
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Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 156 – lõik 2 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 183/2005 

Artikkel 30a – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 5 lõikes 3, artikli 10 lõikes 

3, artiklis 27 ning artiklis 28 osutatud õigus 

võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks alates 

[käesoleva koondõigusakti jõustumise 

kuupäev]. 

2. Artikli 5 lõikes 3, artikli 10 lõikes 

3, artiklis 27 ning artiklis 28 osutatud õigus 

võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile viieks aastaks alates 

[käesoleva koondõigusakti jõustumise 

kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud 

volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 

kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

Selgitus 

Standardset viieaastast uuendatavat volituste delegeerimist (kui ei nõukogu ega Euroopa 

Parlament ei võta seda tagasi) tuleks kohaldada kõigile põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadiga seotud dokumentidele, nagu kõigis varasemates õigusaktides. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 164 – lõik 2 – punkt 5 

Direktiiv 2009/128/EÜ 

Artikkel 20a – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 5 lõikes 3, artikli 8 lõikes 7, 2. Artikli 5 lõikes 3, artikli 8 lõikes 7, 
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artikli 14 lõikes 4 ning artikli 15 lõikes 1 

osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile määramata 

ajaks alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev]. 

artikli 14 lõikes 4 ning artikli 15 lõikes 1 

osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile viieks 

aastaks alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab 

delegeeritud volituste kohta aruande 

hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 

ajavahemiku lõppu. Volituste 

delegeerimist pikendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 

hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

Selgitus 

Standardset viieaastast uuendatavat volituste delegeerimist (kui ei nõukogu ega Euroopa 

Parlament ei võta seda tagasi) tuleks kohaldada kõigile põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadiga seotud dokumentidele, nagu kõigis varasemates õigusaktides. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 166 – lõik 1  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EÜ) nr 767/2009 eesmärkide 

saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse määruse lisasid, et 

kohandada neid tehnika arenguga, ja 

täiendatakse kõnealust määrust 

söödamaterjalide kategooriate loeteluga. 

On eriti oluline, et komisjon korraldaks 

oma ettevalmistava töö käigus 

asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 

ekspertide tasandil, ja et kõnealused 

konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. 

aprilli 2016 institutsioonidevahelise 

parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 

võrdne osalemine, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

Määruse (EÜ) nr 767/2009 eesmärkide 

saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse määruse lisasid, et 

kohandada neid tehnika arenguga, 

ajakohastada kasutusotstarvete loetelu ja 

kehtestada keemiliste lisandite suurim 

lubatud sisaldus, millele on viidatud I lisa 

punktis 1, ning täiendatakse kõnealust 

määrust söödamaterjalide kategooriate 

loeteluga ning selgitusega, kas teatava 

toote puhul on tegemist söödaga. On eriti 

oluline, et komisjon korraldaks oma 

ettevalmistava töö käigus asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid 

viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016 

institutsioonidevahelise parema 
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liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 

võrdne osalemine, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 166 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EÜ) nr 767/2009 rakendamisel 

ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused, et 

selgitada, kas teatava toote puhul on 

tegemist söödaga, ajakohastada 

kasutusotstarvete loetelu ja kehtestada 

keemiliste lisandite suurim lubatud 

sisaldus. Neid volitusi tuleks kasutada 

kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 166 – lõik 3 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 767/2009 

Artikkel 7 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon võib võtta vastu 

rakendusakte, et selgitada, kas teatud toote 

näol on tegemist söödaga käesoleva 

määruse tähenduses. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 28 lõikes 3 osutatud menetlusega. 

2. Komisjon on kooskõlas artikliga 

27a volitatud võtma vastu delegeeritud 

õigusakte, et selgitada, kas teatud toote 

näol on tegemist söödaga käesoleva 

määruse tähenduses. 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 166 – lõik 3 – punkt 3 

Määrus (EÜ) nr 767/2009 

Artikkel 10 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kui on täidetud lõikes 2 sätestatud 

tingimused, võtab komisjon kuue kuu 

jooksul pärast nõuetekohase taotluse 

saamist või vajaduse korral pärast 

toiduohutusameti arvamuse saamist vastu 

rakendusaktid, millega ajakohastatakse 

kasutusotstarvete loetelu. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 28 lõikes 3 osutatud menetlusega. 

5. Kui on täidetud lõikes 2 sätestatud 

tingimused, võtab komisjon kuue kuu 

jooksul pärast nõuetekohase taotluse 

saamist või vajaduse korral pärast 

toiduohutusameti arvamuse saamist vastu 

delegeeritud õigusaktid, millega 

ajakohastatakse kasutusotstarvete loetelu. 

Kõnealused delegeeritud õigusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artiklis 27a 

osutatud menetlusega. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 166 – lõik 3 – punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 767/2009 

Artikkel 26 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Rakendusaktidega võetakse vastu 

ühenduse kataloogi muudatused, millega 

sätestatakse I lisa punktis 1 osutatud 

keemiliste lisandite suurim lubatud sisaldus 

või I lisa punktis 2 osutatud botaanilised 

puhtusastmed või I lisa punktis 6 osutatud 

niiskusesisalduse tasemed või artikli 16 

lõike 1 punktis b osutatud kohustuslikku 

viidet asendavad andmed. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 28 lõikes 3 osutatud menetlusega. 

3. Komisjon on kooskõlas artikliga 

27a volitatud võtma vastu delegeeritud 

õigusakte, et teha ühenduse kataloogi 

muudatusi, millega sätestatakse I lisa 

punktis 1 osutatud keemiliste lisandite 

suurim lubatud sisaldus või I lisa punktis 2 

osutatud botaanilised puhtusastmed või I 

lisa punktis 6 osutatud niiskusesisalduse 

tasemed või artikli 16 lõike 1 punktis b 

osutatud kohustuslikku viidet asendavad 

andmed. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 166 – lõik 3 – punkt 8 

Määrus (EÜ) nr 767/2009 

Artikkel 27a – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 6 lõikes 2, artikli 17 lõikes 

4, artikli 20 lõikes 2 ning artikli 27 lõikes 1 

osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile määramata 

ajaks alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev]. 

2. Artikli 6 lõikes 2, artikli 17 lõikes 

4, artikli 20 lõikes 2 ning artikli 27 lõikes 1 

osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile viieks 

aastaks alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab 

delegeeritud volituste kohta aruande 

hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 

ajavahemiku lõppu. Volituste 

delegeerimist pikendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 

hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 20 

Määrus (EÜ) nr 1069/2009 

Artikkel 51a – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 5 lõigetes 1 ja 2, artikli 6 

lõigetes 1 ja 2, artikli 7 lõikes 4, artikli 11 

lõikes 2, artikli 15 lõikes 1, artikli 17 lõikes 

2, artikli 18 lõikes 3, artikli 19 lõikes 4, 

artikli 20 lõikes 11, artikli 21 lõikes 6, 

artiklis 27, artikli 31 lõikes 2, artikli 32 

lõikes 3, artikli 40 lõikes 1, artikli 42 lõike 

2 esimeses lõigus, artikli 43 lõikes 3 ning 

artikli 48 lõike 7 esimeses lõigus ja lõikes 

8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile määramata 

ajaks alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev]. 

2. Artikli 5 lõigetes 1 ja 2, artikli 6 

lõigetes 1 ja 2, artikli 7 lõikes 4, artikli 11 

lõikes 2, artikli 15 lõikes 1, artikli 17 lõikes 

2, artikli 18 lõikes 3, artikli 19 lõikes 4, 

artikli 20 lõikes 11, artikli 21 lõikes 6, 

artiklis 27, artikli 31 lõikes 2, artikli 32 

lõikes 3, artikli 40 lõikes 1, artikli 42 lõike 

2 esimeses lõigus, artikli 43 lõikes 3 ning 

artikli 48 lõike 7 esimeses lõigus ja lõikes 

8 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile viieks 

aastaks alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab 

delegeeritud volituste kohta aruande 

hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 

ajavahemiku lõppu. Volituste 

delegeerimist pikendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 
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hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

Selgitus 

Standardset viieaastast uuendatavat volituste delegeerimist (kui ei nõukogu ega Euroopa 

Parlament ei võta seda tagasi) tuleks kohaldada kõigile põllumajanduse ja maaelu arengu 

peadirektoraadiga seotud dokumentidele, nagu kõigis varasemates õigusaktides. 
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