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LYHYET PERUSTELUT 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta korostaa Lissabonin sopimuksen 

jälkeisen mukauttamisen yhteydessä, että on tärkeää mukauttaa yhteisen maatalouspolitiikan 

(YMP) piiriin kuuluvat toimintalohkot, joita ei ole hyväksytty yhteispäätösmenettelyn 

mukaisesti. 

Delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten erotteleminen on poliittisesti 

arkaluontoinen kysymys, etenkin maatalouden alalla, jolla kysymys näyttäytyy melko 

teknisenä ja johon saattaa sisältyä merkittäviä poliittisia valintoja ja seurauksia.  

Kun otetaan huomioon, että neuvosto on jäädyttänyt maa- ja kalataloutta koskevan olennaisen 

lainsäädännön mukauttamista koskevia kokonaisuuksia trilogissa käytävien neuvottelujen 

kariuduttua ensimmäisessä käsittelyssä, parlamentin olisi hyödynnettävä säädösvallan siirtoa 

komissiolle, jotta voidaan käsitellä teknisiä ja arkaluontoisia kysymyksiä, jotka saattavat 

vaikuttaa unionin kuluttajiin.  

Mukautettaviksi on ehdotettu asetuksen (EY) N:o 767/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1831/2003 

artikloita, ja komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen (SEUT) 290 artiklan eikä SEUT:n 291 artiklan mukaisesti, kun on kyse 

seuraavista seikoista:  

• päätetään, onko tietty tuote ”rehu”, mitä voidaan pitää rehun määritelmän 

täydentämisenä (asetuksen (EY) N:o 767/2009 7 artiklan 2 kohta) 

• muutetaan epäpuhtauksien enimmäispitoisuuksia koskevaa luetteloa (asetuksen (EY) 

N:o 767/2009 26 artiklan 3 kohta) 

• määritetään käyttötarkoitusten luettelo ja suositeltava käytön kesto (asetuksen (EY) 

N:o 767/2009 10 artiklan 5 kohta). 

TARKISTUKSET 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten 

asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Niputtamalla yhteen ja esittämällä 

yhdessä ainoassa komission delegoidussa 

säädöksessä useamman sellaisen 

säädösvallan siirtoa, jotka eivät liity 

tiiviisti toisiinsa, estetään Euroopan 

parlamentin valvontaoikeuden 
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harjoittaminen, koska sen on vain 

hyväksyttävä tai hylättävä koko paketti, 

mikä ei jätä tilaa kannan ilmoittamiseen 

kustakin säädösvallan siirrosta erikseen. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

1 a artikla (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla 

 Komissio ei saa niputtaa useamman 

säädösvallan siirtoa yhteen ainoaan 

delegoituun säädökseen. 

Perustelu 

Niputtamalla yhteen ja esittämällä yhdessä ainoassa komission delegoidussa säädöksessä 

useamman sellaisen säädösvallan siirtoa, jotka eivät liity tiiviisti yhteen, estetään Euroopan 

parlamentin valvontaoikeuden harjoittaminen, koska sen on vain hyväksyttävä tai hylättävä 

koko paketti, mikä ei jätä tilaa kannan ilmoittamiseen kustakin säädösvallan siirrosta 

erikseen. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – IX osa – 86 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta 

Asetus (EY) N:o 2003/2003 

31 a artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä 

alkaen] määräämättömäksi ajaksi 29 

artiklan 4 kohdassa ja 31 artiklan 1 

kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä.  

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä 

alkaen] viiden vuoden ajaksi 29 artiklan 4 

kohdassa ja 31 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden pituisen kauden 

päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
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jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

Perustelu 

Norminmukaista viiden vuoden välein uusittavaa toimivallan siirtoa (jollei neuvosto tai 

Euroopan parlamentti kumoa sitä) olisi sovellettava kaikkiin AGRI-valiokuntaan liittyviin 

asiakirjoihin, kuten kaikessa aiemmassa lainsäädännössä. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 141 kohta – 3 alakohta – 11 alakohta 

Asetus (EY) N:o 999/2001 

23 b artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 3 

kohdassa, 6 artiklan 1 ja 1 b kohdassa, 7 

artiklan 3, 4 ja 4 a kohdassa, 8 artiklan 1, 2 

ja 5 kohdassa, 9 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 

15 artiklan 3 kohdassa, 16 artiklan 7 

kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa ja 23 

artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 3 kohdassa, 

6 artiklan 1 ja 1 b kohdassa, 7 artiklan 3, 4 

ja 4 a kohdassa, 8 artiklan 1, 2 ja 5 

kohdassa, 9 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 15 

artiklan 3 kohdassa, 16 artiklan 7 kohdassa, 

20 artiklan 2 kohdassa ja 23 artiklassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden pituisen 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. 

Perustelu 

Norminmukaista viiden vuoden välein uusittavaa toimivallan siirtoa (jollei neuvosto tai 

Euroopan parlamentti kumoa sitä) olisi sovellettava kaikkiin AGRI-valiokuntaan liittyviin 

asiakirjoihin, kuten kaikessa aiemmassa lainsäädännössä. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 
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Liite I – XII osa – 142 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2002/32/EY 

10 a artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 7 artiklan 2 

kohdassa ja 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 7 artiklan 2 kohdassa 

ja 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu 

valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 

laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

pituisen 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. 

Perustelu 

Norminmukaista viiden vuoden välein uusittavaa toimivallan siirtoa (jollei neuvosto tai 

Euroopan parlamentti kumoa sitä) olisi sovellettava kaikkiin AGRI-valiokuntaan liittyviin 

asiakirjoihin, kuten kaikessa aiemmassa lainsäädännössä. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 147 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1829/2003 

34 a artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 12 artiklan 4 

kohdassa, 14 artiklan 1 a kohdassa, 24 

artiklan 4 kohdassa ja 32 artiklan 

kuudennessa kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 12 artiklan 4 

kohdassa, 14 artiklan 1 a kohdassa, 24 

artiklan 4 kohdassa ja 32 artiklan 

kuudennessa kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 

laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

pituisen kauden päättymistä. 
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Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään 

kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä. 

Perustelu 

Norminmukaista viiden vuoden välein uusittavaa toimivallan siirtoa (jollei neuvosto tai 

Euroopan parlamentti kumoa sitä) olisi sovellettava kaikkiin AGRI-valiokuntaan liittyviin 

asiakirjoihin, kuten kaikessa aiemmassa lainsäädännössä. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 148 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1830/2003 

9 a artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 8 artiklassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 8 artiklassa tarkoitettu 

valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 

laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

pituisen 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. 

Perustelu 

Norminmukaista viiden vuoden välein uusittavaa toimivallan siirtoa (jollei neuvosto tai 

Euroopan parlamentti kumoa sitä) olisi sovellettava kaikkiin AGRI-valiokuntaan liittyviin 

asiakirjoihin, kuten kaikessa aiemmassa lainsäädännössä. 
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Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 149 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1831/2003 

21 a artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi 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. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

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 

pituisen 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. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 156 kohta – 2 alakohta – 5 alakohta 

Asetus (EY) N:o 183/2005 

30 a artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 3 

kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa, 27 

artiklassa ja 28 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

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 pituisen kauden 

päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
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parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

Perustelu 

Norminmukaista viiden vuoden välein uusittavaa toimivallan siirtoa (jollei neuvosto tai 

Euroopan parlamentti kumoa sitä) olisi sovellettava kaikkiin AGRI-valiokuntaan liittyviin 

asiakirjoihin, kuten kaikessa aiemmassa lainsäädännössä. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 164 kohta – 2 alakohta – 5 alakohta 

Direktiivi 2009/128/EY 

20 a artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 3 

kohdassa, 8 artiklan 7 kohdassa, 14 artiklan 

4 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen 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 pituisen 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. 

Perustelu 

Norminmukaista viiden vuoden välein uusittavaa toimivallan siirtoa (jollei neuvosto tai 

Euroopan parlamentti kumoa sitä) olisi sovellettava kaikkiin AGRI-valiokuntaan liittyviin 

asiakirjoihin, kuten kaikessa aiemmassa lainsäädännössä. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 166 kohta – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 

767/2009 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen 

asetuksen liitteitä niiden mukauttamiseksi 

tekniseen kehitykseen ja täydennetään 

kyseistä asetusta rehuaineiden ryhmien 

luettelolla. 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.  

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 

767/2009 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen 

asetuksen liitteitä niiden mukauttamiseksi 

tekniseen kehitykseen, päivitetään 

käyttötarkoitusten luettelo, määritetään 

liitteessä I olevassa 1 kohdassa 

tarkoitettujen kemiallisten 

epäpuhtauksien enimmäismäärä ja 

täydennetään lisäksi kyseistä asetusta 

rehuaineiden ryhmien luettelolla ja 

selvityksellä siitä, ovatko tietyt tuotteet 

rehuja. 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. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 166 kohta – 2 kohta  

 
Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) 

N:o 767/2009 yhdenmukainen 

täytäntöönpano, komissiolle olisi 

Poistetaan. 



 

AD\1132888FI.docx 11/15 PE604.881v02-00 

 FI 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa sen 

selventämiseksi, onko tuote rehu, 

käyttötarkoitusluettelon päivittämiseksi ja 

kemiallisten epäpuhtauksien 

enimmäismäärän määrittämiseksi. Tätä 

valtaa olisi käytettävä Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 182/2011 mukaisesti. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 166 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 767/2009 

7 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä sen 

selventämiseksi, onko tuote tämän 

asetuksen mukainen rehu. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 28 

artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen.  

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 27 a artiklan 

mukaisesti sen selventämiseksi, onko tuote 

tämän asetuksen mukainen rehu. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 166 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta 

Asetus (EY) N:o 767/2009 

10 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Komissio antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä 
käyttötarkoitusluettelon päivittämisestä 

tapauksen mukaan joko kuuden kuukauden 

kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut 

pätevän hakemuksen, tai kuuden 

kuukauden kuluessa siitä, kun se on 

vastaanottanut viranomaisen lausunnon, jos 

2 kohdan mukaiset ehdot täyttyvät. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 28 

artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

5. Komissio antaa delegoituja 

säädöksiä käyttötarkoitusluettelon 

päivittämisestä tapauksen mukaan joko 

kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se 

on vastaanottanut pätevän hakemuksen, tai 

kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se 

on vastaanottanut viranomaisen lausunnon, 

jos 2 kohdan mukaiset ehdot täyttyvät. 

Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 

27 a artiklassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen. 
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menettelyä noudattaen. 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 166 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 767/2009 

26 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Yhteisön luetteloon tehtävät 

tarkistukset, joissa määritetään liitteessä I 

olevassa 1 kohdassa tarkoitettujen 

kemiallisten epäpuhtauksien 

enimmäismäärä tai liitteessä I olevassa 2 

kohdassa tarkoitettu kasvitieteellinen 

puhtaus tai liitteessä I olevassa 6 kohdassa 

tarkoitettu kosteuspitoisuus taikka 16 

artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 

pakollisen ilmoituksen korvaavat 

merkintätiedot, hyväksytään 

täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 28 

artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen.  

3. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 27 a artiklan 

mukaisesti, jotta voidaan tarkistaa 

yhteisön luetteloa, jossa määritetään 

liitteessä I olevassa 1 kohdassa 

tarkoitettujen kemiallisten epäpuhtauksien 

enimmäismäärä tai liitteessä I olevassa 2 

kohdassa tarkoitettu kasvitieteellinen 

puhtaus tai liitteessä I olevassa 6 kohdassa 

tarkoitettu kosteuspitoisuus taikka 16 

artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 

pakollisen ilmoituksen korvaavat 

merkintätiedot. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 166 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta 

Asetus (EY) N:o 767/2009 

27 a artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 6 artiklan 2 

kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 20 

artiklan 2 kohdassa ja 27 artiklan 1 

kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 2 kohdassa, 

17 artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 

2 kohdassa ja 27 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden pituisen kauden 

päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
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jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 20 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1069/2009 

51 a artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 1 ja 2 

kohdassa, 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 7 

artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa, 

15 artiklan 1 kohdassa, 17 artiklan 2 

kohdassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 19 

artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 11 

kohdassa, 21 artiklan 6 kohdassa, 27 

artiklassa, 31 artiklan 2 kohdassa, 32 

artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 1 kohdassa, 

42 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa, 43 artiklan 3 kohdassa ja 48 

artiklan 7 ja 8 kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 1 ja 2 

kohdassa, 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 7 

artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdassa, 

15 artiklan 1 kohdassa, 17 artiklan 2 

kohdassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 19 

artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 11 

kohdassa, 21 artiklan 6 kohdassa, 27 

artiklassa, 31 artiklan 2 kohdassa, 32 

artiklan 3 kohdassa, 40 artiklan 1 kohdassa, 

42 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa, 43 artiklan 3 kohdassa ja 48 

artiklan 7 ja 8 kohdan ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

pituisen 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. 

Perustelu 

Norminmukaista viiden vuoden välein uusittavaa toimivallan siirtoa (jollei neuvosto tai 

Euroopan parlamentti kumoa sitä) olisi sovellettava kaikkiin AGRI-valiokuntaan liittyviin 

asiakirjoihin, kuten kaikessa aiemmassa lainsäädännössä. 
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