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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil võtta 

arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2 – punkt 1 

Direktiiv 2009/31/EÜ 

Artikkel 29 – lõige 1  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas artikliga 29a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

lisade muutmiseks. 

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 29a vastu delegeeritud õigusakte 

lisade kohandamiseks tehnika ja teaduse 

arenguga. 

Selgitus 

Vajalik selleks, et tagada kooskõla sõnastusega, mida on kasutatud komisjoni ettepanekus 

COM(2016)0789, nimelt selle artikli 2 lõikes 2. 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2 – punkt 2 

Direktiiv 2009/31/EÜ 

Artikkel 29a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artiklis 29 osutatud õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks alates 

[käesoleva koondõigusakti jõustumise 

kuupäev]. 

2. Artiklis 29 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 tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 
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Selgitus 

Volituse kestuse kooskõlla viimine. 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 1 – lõik 2 – punkt 3 

Direktiiv 2009/31/EÜ 

Artikkel 30 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) artikkel 30 jäetakse välja. (3) artikkel 30 asendatakse järgmisega: 

 „Artikkel 30  

 Komiteemenetlus 

 1. Komisjoni abistab kliimamuutuste 

komitee, mis on loodud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

525/2013* artikliga 26. Nimetatud 

komitee on komitee Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011** 

tähenduses. 

 2. Käesolevale lõikele viitamisel 

kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 

artiklit 5.” 

 ___________________ 

 * Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

21. mai 2013. aasta määrus (EL) 

nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite 

seire- ja aruandlusmehhanismi ning 

kliimamuutusi käsitleva muu olulise 

siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta 

ning otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks 

tunnistamise kohta (ELT L 165, 

18.6.2013, lk 13). 

 ** Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse 

komisjoni rakendamisvolituste teostamise 

suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).  
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 ET 

Selgitus 

Vajalik selleks, et tagada kooskõla sõnastusega, mida on kasutatud komisjoni ettepanekus 

COM(2016)0789, nimelt selle artikli 2 lõikes 4. 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – I osa – punkt 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

[...] välja jäetud 

Selgitus 

Arvestades, et volituste delegeerimise üleminek kontrolliga regulatiivmenetluselt delegeeritud 

õigusaktidele või rakendusaktidele jõupingutuste jagamist käsitleva otsuse osas on 

vastuoluline ning et sellest otsusest tulenevad kohustused asendatakse ajavahemikuks 2021–

2030 teise määrusega, oleks parem jätta 406/2009/EÜ käesolevast koondettepanekust välja. 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EÜ) nr 1221/2009 

ajakohastamiseks ja hindamiskorra 

kehtestamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse määruse lisasid ja 

täiendatakse seda EMASi pädevate 

asutuste vastastikuse hindamise 

menetlusega. 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 

Määruse (EÜ) nr 1221/2009 

ajakohastamiseks ja hindamiskorra 

kehtestamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse määruse lisasid ja 

täiendatakse seda EMASi pädevate 

asutuste vastastikuse hindamise 

menetlusega ning esitatakse sektorite 

võrdlusdokumente ja suunisdokumente 

organisatsioonide registreerimise ja 

ühtlustamiskorra kohta. On eriti oluline, 

et komisjon korraldaks oma ettevalmistava 

töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil, ja et 

kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi 
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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. 

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 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EÜ) nr 1221/2009 

rakendamisel ühtsete tingimuste 

tagamiseks tuleks komisjonile anda 

rakendamisvolitused teatavate menetluste 

ühtlustamiseks ja sektorite 

võrdlusdokumentide suhtes. Neid volitusi 

tuleks kasutada kooskõlas määrusega 

(EL) nr 182/2011. 

välja jäetud 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1221/2009 

Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võtab pädevate asutuste foorumi 

poolt heaks kiidetud 

ühtlustamismenetlustega seotud 

suunisdokumendid vastu 

rakendusaktidega. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 49 lõikes 2 osutatud menetlusega. 

Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

käesoleva määruse täiendamiseks, 

kehtestades suunisdokumente pädevate 

asutuste foorumi poolt heaks kiidetud 

ühtlustamismenetluste kohta. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 1221/2009 

Artikkel 17 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kooskõlas artikliga 48a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte EMASi pädevate asutuste 

vastastikuse hindamise menetluste kohta, 

sealhulgas nõuetekohased menetlused 

vastastikuse hindamise tulemusena vastu 

võetud otsuste peale kaebuste esitamiseks. 

3. Kooskõlas artikliga 48a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte. et täiendada käesolevat 

määrust, kehtestades EMASi pädevate 

asutuste vastastikuse hindamise korra, 

sealhulgas nõuetekohased menetlused 

vastastikuse hindamise tulemusena vastu 

võetud otsuste peale kaebuste 

esitamiseks.“; 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 3 

Määrus (EÜ) nr 1221/2009 

Artikkel 30 – lõige 6 – lõik 1  
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võtab akrediteerimis- ja 

litsentsimisasutuste foorumi poolt 

heakskiidetud ühtlustamismenetlustega 

seotud suunisdokumendid vastu 

rakendusaktidega. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 49 lõikes 2 osutatud menetlusega. 

Kooskõlas artikliga 48a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

käesoleva määruse täiendamiseks, 

kehtestades suunisdokumente 

akrediteerimis- ja litsentsimisasutuste 

foorumi poolt heaks kiidetud 

ühtlustamismenetluste kohta. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 4 

Määrus (EÜ) nr 1221/2009 

Artikkel 46 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon võtab lõikes 1 osutatud 

sektorite võrdlusdokumendid ja lõikes 4 

osutatud juhise vastu rakendusaktidega 

kooskõlas artikli 49 lõikes 2 osutatud 

menetlusega. 

6. Kooskõlas artikliga 48a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, võttes vastu lõikes 1 

osutatud sektorite võrdlusdokumente ja 
lõikes 4 osutatud juhiseid. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – VI osa – punkt 53 – lõik 3 – punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 1221/2009 

Artikkel 48a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 48a Artikkel 48a 
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Delegeeritud volituste rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

2. Artikli 17 lõikes 3 ja artiklis 48 

osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile määramata 

ajaks alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev]. 

2. Artikli 16 lõikes 4, artikli 17 lõikes 

3, artikli 30 lõikes 6, artikli 46 lõikes 6 

ning artiklis 48 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 tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 17 lõikes 3 ja artiklis 48 

osutatud volituste delegeerimise igal ajal 

tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud 

volituste delegeerimine. Otsus jõustub 

järgmisel päeval pärast selle avaldamist 

Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 

nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 

mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 16 lõikes 4, artikli 17 lõikes 

3, artikli 30 lõikes 6, artikli 46 lõikes 6 

ning artiklis 48 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust. 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega. 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega. 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule.  

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

6. Artikli 17 lõike 3 ja artikli 48 alusel 

vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

6. Artikli 16 lõike 4, artikli 17 lõike 3, 

artikli 30 lõike 6, artikli 46 lõike 6 ning 
artikli 48 alusel vastu võetud delegeeritud 
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nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavaks tegemist esitanud 

selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 

jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

_______________ _______________ 

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

Selgitus 

Volituse kestuse vastavusseviimine ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate 

muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EÜ) nr 2150/2002 rakendamisel 

ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused 

tulemuste koostamiseks ning tulemuste 

edastamise asjakohase vormi ja 

kvaliteediaruannete sisu suhtes. Neid 

volitusi tuleks kasutada kooskõlas 

määrusega (EL) nr 182/2011. 

Määruse (EÜ) nr 2150/2002 rakendamisel 

ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused 

tulemuste koostamiseks ning tulemuste 

edastamise asjakohase vormi ja 

kvaliteediaruannete struktuuri ja 

üksikasjaliku korra suhtes. Neid volitusi 

tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) 

nr 182/2011. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on kooskõlas artikliga statistika valdkonna õigusaktide sõnastuse 

kooskõlastamise kohta. 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 2150/2002 

Artikkel 1 – lõige 5 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kooskõlas artikliga 5b on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse III lisas 

esitatud statistikanomenklatuuri ja 

komisjoni otsusega 2000/532/EÜ* 

kehtestatud jäätmete nimistu vahelise 

vastavustabeli kehtestamise kohta.  

5. Kooskõlas artikliga 5b on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, kehtestades määruse III 

lisas esitatud statistikanomenklatuuri ja 

komisjoni otsusega 2000/532/EÜ* 

kehtestatud jäätmete nimistu vahelise 

vastavustabeli.  

____________________ ____________________ 

* Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus, 

millega asendatakse otsus 94/3/EÜ 

(millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva 

nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 

punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja 

nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega 

kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva 

nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 

lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) 

(EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3).  

* Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus, 

millega asendatakse otsus 94/3/EÜ 

(millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva 

nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 

punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja 

nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega 

kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva 

nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 

lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) 

(EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3).  

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 2 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 2150/2002 

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus 

vastu võtta delegeeritud õigusakte 

kvaliteedi- ja täpsustingimuste 

määratlemise kohta. 

Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus 

vastu võtta delegeeritud õigusakte 

käesoleva määruse täiendamiseks, 

määrates kindlaks kvaliteedi- ja 

täpsustingimused. 

Selgitus 

Volituse (täiendada) täpsustamine. 
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Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 4 

Määrus (EÜ) nr 2150/2002 

Artikkel 5a – lõige 1  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus 

vastu võtta delegeeritud õigusakte andmete 

kogumise ja statistilise töötlemise, samuti 

tulemuste töötlemise ja edastamise 

majandusliku ja tehnilise arenguga 

kohandamise ning lisades loetletud 

spetsifikatsioonide kohandamise kohta. 

Kooskõlas artikliga 5b on komisjonil õigus 

vastu võtta delegeeritud õigusakte, et 

muuta käesolevat määrust, kohandades 

seda andmete kogumise ja statistilise 

töötlemisega, samuti tulemuste töötlemise 

ja edastamise majandusliku ja tehnilise 

arenguga ning lisades loetletud 

spetsifikatsioonide kohandamise kohta. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (muutmiseks). 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 4 

Määrus (EÜ) nr 2150/2002 

Artikkel 5b – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 1 lõikes 5, artikli 3 lõigetes 

1 ja 4 ning artiklis 5a osutatud õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks alates 

[käesoleva koondõigusakti jõustumise 

kuupäev]. 

2. Artikli 1 lõikes 5, artikli 3 lõigetes 

1 ja 4 ning artiklis 5a 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 tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 
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Selgitus 

Volituse kestuse kooskõlla viimine. 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – VII osa – punkt 59 – lõik 5 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 2150/2002 

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) I lisa 7. jaos ja II lisa 7. jaos 

osutatud kvaliteediaruannete sisu. 

c) I lisa 7. jaos ja II lisa 7. jaos 

osutatud kvaliteediaruannete struktuur ja 

üksikasjalik kord.  

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas teiste muudatusettepanekutega siinsele 

seadusandlikule dokumendile, samuti uuemate õigusaktidega statistika valdkonnas. 

Käesoleva lõike asjakohane kohaldamisala ja eesmärk näib olevat aruande struktuuri ja 

üksikasjade kindlaksmääramine, mida esitatud muudatusettepanekuga täpsustatakse. 

Muudatusettepanek on tehtud hea koostöö vaimus teiste institutsioonidega ja näitab ka 

Euroopa Parlamendi püüdlusi saavutada selle dokumendi osas kokkulepe, nõustudes 

esildatud menetlusega. 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – IX osa – punkt 91 – lõik 1 – teine taane 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

– teatavatel juhtudel kõnealuse 

määruse lisade muutmiseks;  

– muudetakse kõnealuse määruse 

lisasid;  

Selgitus 

Selgitatakse, et lisasid muudetakse alati delegeeritud õigusaktidega (kooskõlas artikkel 131 

uue sõnastusega). 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – IX osa – punkt 91 – lõik 3 – punkt 1 
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Määrus (EÜ) nr 1907/2006 

Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas artikliga 131a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

katsemeetodite kehtestamise kohta. 

Kooskõlas artikliga 131a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

määruse (EÜ) nr 1907/2006 

täiendamiseks, kehtestades katsemeetodid. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – IX osa – punkt 91 – lõik 3 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 1907/2006 

Artikkel 41 – lõige 7 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Kooskõlas artikliga 131a on 

komisjonil õigus võtta pärast ametiga 

konsulteerimist vastu delegeeritud 

õigusakte, et muuta toimikute 

väljavalimiseks kehtestatud protsendimäära 

ning muuta lõikes 5 sisalduvaid 

kriteeriume või lisada uusi kriteeriume. 

7. Kooskõlas artikliga 131a on 

komisjonil õigus võtta pärast ametiga 

konsulteerimist vastu delegeeritud 

õigusakte, et muuta käesolevat määrust, 

muutes toimikute väljavalimiseks 

kehtestatud protsendimäära ning 

ajakohastada lõikes 5 sisalduvaid 

kriteeriume või lisada uusi kriteeriume. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (muutmiseks). 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – IX osa – punkt 91 – lõik 3 – punkt 4 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1907/2006 

Artikkel 73 – lõige 2 
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 ET 

 

Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (4 a) Artikli 73 lõige 2 asendatakse 

järgmisega:  

2. Lõplik otsus võetakse vastu artikli 

133 lõikes 4 osutatud korras. Komisjon 

saadab muudatuse eelnõu liikmesriikidele 

vähemalt 45 päeva enne hääletamist. 

„2. Kooskõlas artikliga 131a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakt, et täiendada käesolevat 

õigusakti lõpliku otsusega XVII lisa 

muutmise kohta.“ 

Selgitus 

Lõike 2 muudatusettepanek, et viia delegeeritud õigusakte puudutav meede vastavusse (artikli 

133 lõikele 4 (kontrolliga regulatiivmenetlus) ei saa viidata, kuna see jäetakse õigusaktist 

välja). 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – IX osa – punkt 91 – lõik 3 – punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 1907/2006 

Artikkel 131a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 131a  Artikkel 131a  

Delegeeritud volituste rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

2. Artikli 13 lõigetes 2 ja 3, artikli 41 

lõikes 7, artikli 58 lõigetes 1 ja 8, artikli 68 

lõigetes 1 ja 2, artiklis 131 ja artikli 138 

lõikes 9 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

määramata ajaks alates [käesoleva 

koondõigusakti jõustumise kuupäev]. 

2. Artikli 13 lõigetes 2 ja 3, artikli 41 

lõikes 7, artikli 58 lõigetes 1 ja 8, artikli 68 

lõigetes 1 ja 2, artiklis 131 ja artikli 138 

lõikes 9 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 tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 
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Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 13 lõigetes 2 ja 3, artikli 41 

lõikes 7, artikli 58 lõigetes 1 ja 8, artikli 68 

lõigetes 1 ja 2, artiklis 131 ning artikli 138 

lõikes 9 osutatud volituste delegeerimise 

igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 

otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 13 lõigetes 2 ja 3, artikli 41 

lõikes 7, artikli 58 lõigetes 1 ja 8, artikli 68 

lõigetes 1 ja 2, artikli 73 lõikes 2, artiklis 

131 ning artikli 138 lõikes 9 osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust. 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega. 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega. 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 183 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 183 

6. Artikli 13 lõigete 2 ja 3, artikli 41 

lõike 7, artikli 58 lõigete 1 ja 8, artikli 68 

lõigete 1 ja 2, artikli 131 ja artikli 138 lõike 

9 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 

jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 

jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

6. Artikli 13 lõigete 2 ja 3, artikli 41 

lõike 7, artikli 58 lõigete 1 ja 8, artikli 68 

lõigete 1 ja 2, artikli 73 lõike 2, artikli 131 

ja artikli 138 lõike 9 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

_____________________ _____________________ 

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.; * ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.; 
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Selgitus 

Volituse kestuse vastavusseviimine ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate 

muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – IX osa – punkt 99 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Lisaks peaks komisjonil olema õigus võtta 

kooskõlas aluslepingu artikliga 290 vastu 

õigusakte, et täiendada käesolevat 

määrust, lubades erandeid loomkatsete 

keelustamisest, kui tekib tõsiseid kahtlusi 

seoses olemasoleva kosmeetikatoote 

koostisaine ohutusega. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – IX osa – punkt 99 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 asjaomaste 

sätete rakendamisel ühtsete tingimuste 

tagamiseks seoses loomkatseid käsitlevate 

eranditega tuleks komisjonile anda 

rakendamisvolitused, et võtta vastu 

otsuseid, millega lubatakse teha erandeid 

loomkatsete sooritamise keelust. Neid 

volitusi tuleks kasutada kooskõlas 

määrusega (EL) nr 182/2011. 

välja jäetud 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – IX osa – punkt 99 – lõik 4 – punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 1223/2009 

Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kuuendas lõigus osutatud meetmed 

võetakse vastu rakendusaktide kaudu. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 32 lõikes 2 osutatud 

menetlusega.  

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 

artikliga 31a vastu delegeeritud õigusakte 

käesoleva määruse täiendamiseks, 

lubades erandeid, millele on osutatud 

kuuendas lõigus.  

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – IX osa – punkt 99 – lõik 4 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 1223/2009 

Artikkel 20 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Pärast konsulteerimist tarbijaohutuse 

teaduskomitee ja muude asjaomaste 

asutustega ning võttes arvesse direktiivi 

2005/29/EÜ sätteid, on komisjonil 

kooskõlas artikliga 31a õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

kehtestatakse kosmeetikatoodete jaoks 

kasutamiseks lubatud väidete ühtse 

kriteeriumide loetelu. 

Pärast konsulteerimist tarbijaohutuse 

teaduskomitee ja muude asjaomaste 

asutustega ning võttes arvesse direktiivi 

2005/29/EÜ sätteid, on komisjonil 

kooskõlas artikliga 31a õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, kehtestades 
kosmeetikatoodete jaoks kasutamiseks 

lubatud väidete ühtse kriteeriumide loetelu. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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I lisa – IX osa – punkt 99 – lõik 4 – punkt 9 

Määrus (EÜ) nr 1223/2009 

Artikkel 31a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 31a Artikkel 31a 

Delegeeritud volituste rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

2. Artikli 2 lõikes 3, artikli 13 lõikes 

8, artikli 14 lõikes 2, artikli 15 lõigetes 1 ja 

2, artikli 16 lõigetes 8 ja 9, artikli 20 lõikes 

2 ja artikli 31 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse komisjonile määramata ajaks 

alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev].  

2. Artikli 2 lõikes 3, artikli 13 lõikes 

8, artikli 14 lõikes 2, artikli 15 lõigetes 1 ja 

2, artikli 16 lõigetes 8 ja 9, artikli 18 lõikes 

2, artikli 20 lõikes 2 ja artikli 31 lõigetes 1, 

2 ja 3 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 tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 2 lõikes 3, artikli 13 lõikes 8, 

artikli 14 lõikes 2, artikli 15 lõigetes 1 ja 2, 

artikli 16 lõigetes 8 ja 9, artikli 20 lõikes 2 

ning artikli 31 lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust.  

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 2 lõikes 3, artikli 13 lõikes 8, 

artikli 14 lõikes 2, artikli 15 lõigetes 1 ja 2, 

artikli 16 lõigetes 8 ja 9, artikli 18 lõikes 2, 

artikli 20 lõikes 2 ning artikli 31 lõigetes 1, 

2 ja 3 osutatud volituste delegeerimise igal 

ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud 

volituste delegeerimine. Otsus jõustub 

järgmisel päeval pärast selle avaldamist 

Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 

nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 

mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust.  

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 
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institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule.  

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule.  

6. Artikli 2 lõike 3, artikli 13 lõike 8, 

artikli 14 lõike 2, artikli 15 lõigete 1 ja 2, 

artikli 16 lõigete 8 ja 9, artikli 20 lõike 2 

ning artikli 31 lõigete 1, 2 ja 3 alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavaks tegemist esitanud 

selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra.  

6. Artikli 2 lõike 3, artikli 13 lõike 8, 

artikli 14 lõike 2, artikli 15 lõigete 1 ja 2, 

artikli 16 lõigete 8 ja 9, artikli 18 lõike 2, 

artikli 20 lõike 2 ning artikli 31 lõigete 1, 2 

ja 3 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 

jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.  

_____________________ _____________________ 

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.; * ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.; 

Selgitus 

Volituse kestuse vastavusseviimine ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate 

muudatusettepanekutega. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 143 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Direktiivi 2002/46/EÜ eesmärkide 

saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse direktiivi I ja II lisa, 

Direktiivi 2002/46/EÜ eesmärkide 

saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse direktiivi I ja II lisa, 
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 ET 

et kohandada neid tehnika arenguga ja 

täiendada kõnealust direktiivi seoses selle 

II lisas loetletud ainete 

puhtusekriteeriumidega ning vitamiinide ja 

mineraalainete miinimumkogustega, mis 

peavad toidulisandites esinema. 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 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

et kohandada neid tehnika arenguga ja 

täiendada kõnealust direktiivi seoses selle 

II lisas loetletud ainete 

puhtusekriteeriumidega ning vitamiinide ja 

mineraalainete miinimum- ja 

maksimumkogustega, mis peavad 

toidulisandites esinema. 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 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel võetud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 143 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Direktiivi 2002/46/EÜ rakendamisel 

ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused 

määrata kindlaks vitamiinide ja 

mineraalainete maksimumkogused. Neid 

volitusi tuleks kasutada kooskõlas 

määrusega (EL) nr 182/2011. 

välja jäetud 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 
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regulatiivmenetluse alusel võetud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 143 – lõik 3 – punkt 2 

Direktiiv 2002/46/EÜ 

Artikkel 5 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kooskõlas artikliga 12a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva artikli lõikes 3 

osutatud vitamiinide ja mineraalainete 

miinimumkoguste kehtestamiseks. 

4. Kooskõlas artikliga 12a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva direktiivi 

täiendamiseks, kehtestades: 

 a) käesoleva artikli lõikes 3 osutatud 

vitamiinide ja mineraalainete 

miinimumkogused; ning 

Komisjon kehtestab käesoleva artikli 

lõigetes 1 ja 2 osutatud vitamiinide ja 

mineraalainete maksimumkogused 

rakendusaktiga. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 13 lõikes 2 osutatud menetlusega. 

b) käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 

osutatud vitamiinide ja mineraalainete 

maksimumkogused. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 143 – lõik 3 – punkt 3 

Direktiiv 2002/46/EÜ 

Artikkel 12 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(3) artikli 12 lõige 3 jäetakse välja;  (3) Artikli 12 lõige 3 asendatakse 

järgmisega: 

 „Et kõrvaldada lõikes 1 nimetatud 

raskused ja tagada rahvatervise kaitse, on 

komisjonil volitused võtta kooskõlas 
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artikliga 12a vastu delegeeritud õigusakte 

käesoleva direktiivi täiendamiseks.  

 Sellisel juhul võib kaitsemeetmed võtnud 

liikmesriik need kehtima jätta, kuni 

delegeeritud aktid on vastu võetud.” 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. Kuna 

artikli 12 lõike 3 väljajätmise põhjuseid ei ole selgitatud, teeme ettepaneku säilitada selle 

sätte sisu, millele varem kohaldati kontrolliga regulatiivmenetlust, ning viia see delegeeritud 

õigusaktidega vastavusse. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 143 – lõik 3 – punkt 4 

Direktiiv 2002/46/EÜ 

Artikkel 12a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 12a  Artikkel 12a  

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

2. Artikli 4 lõigetes 2 ja 5 ning artikli 

5 lõikes 4 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

määramata ajaks alates [käesoleva 

koondõigusakti jõustumise kuupäev]. 

2. Artikli 4 lõigetes 2 ja 5, artikli 5 

lõikes 4 ja artikli 12 lõikes 3 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 tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist uuendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle kohta 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament või nõukogu 

võib artikli 4 lõigetes 2 ja 5 ning artikli 5 

3. Euroopa Parlament või nõukogu 

võib artikli 4 lõigetes 2 ja 5, artikli 5 lõikes 
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lõikes 4 osutatud volituste delegeerimise 

igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 

otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust.“ 

4 ja artikli 12 lõikes 3 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust.“ 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule.  

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule.  

6. Artikli 4 lõike 2, artikli 5, artikli 5 

lõike 4 ning artikli 12 lõike 3 alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavaks tegemist esitanud 

selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

6. Artikli 4 lõike 2, artikli 5, artikli 5 

lõike 4 ning artikli 12 lõike 3 alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavaks tegemist esitanud 

selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

_______________________ _______________________ 

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

Selgitus 

Volituse kestuse vastavusseviimine ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate 

muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 144 – lõik 2 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Direktiivi 2002/98/EÜ artikli 29 teise 

lõigu punkti i rakendamisel ühtsete 

tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile 

anda rakendamisvolitused, et kehtestada 

raskest kõrvaltoimest ja tõsistest 

kõrvalekalletest teatamise kord ning teate 

vorm. Neid volitusi tuleks kasutada 

kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. 

välja jäetud 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 144 – lõik 3 – punkt 1 

Direktiiv 2002/98/EÜ 

Artikkel 27a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 29 esimeses ja kolmandas 

lõigus osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse määramata 

ajaks alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev]. 

2. Artikli 29 esimeses ja kolmandas 

lõigus osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse viieks 

aastaks alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab 

delegeeritud volituste kohta aruande 

hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 

tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist pikendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 

hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

Selgitus 

Volituse kestuse kooskõlla viimine. 
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Muudatusettepanek  35 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 144 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt a 

Direktiiv 2002/98/EÜ 

Artikkel 29 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 

millega muudetakse I–IV lisas sätestatud 

tehnilisi nõudeid, et kohandada neid 

tehnika ja teaduse arenguga. 

Kooskõlas artikliga 27a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et 

muuta I–IV lisas sätestatud tehnilisi 

nõudeid, et kohandada neid tehnika ja 

teaduse arenguga. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (muutmiseks). 

Muudatusettepanek  36 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 144 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt b 

Direktiiv 2002/98/EÜ 

Artikkel 29 – lõige 2 – punkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) teise lõigu punkt i jäetakse välja;  välja jäetud 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 144 – lõik 3 – punkt 3 – alapunkt d 

Direktiiv 2002/98/EÜ 

Artikkel 29 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) lisatakse viies lõik:  välja jäetud 
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„Komisjon kehtestab raskest 

kõrvaltoimest ja tõsistest kõrvalekalletest 

teatamise korra ja teate vormi 

rakendusaktidega. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 28 lõikes 2 osutatud menetlusega.“. 

 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 146 – lõik 2 – punkt 2 

Direktiiv 2003/99/EÜ 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui rutiinkontrolli käigus vastavalt 

artiklile 4 kogutud andmed ei ole piisavad, 

on komisjonil kooskõlas artikliga 11a õigus 

vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega 

seatakse sisse kooskõlastatud 

seireprogrammid ühe või mitme zoonoosi 

ja/või zoonootilise toimega mõjuri kohta. 

Kõnealuseid delegeeritud õigusakte 

võetakse vastu eelkõige erivajaduste 

tuvastamisel või kui on vaja hinnata riske 

või luua zoonooside ja zoonootilise 

toimega mõjuritega seotud lähteväärtused 

liikmesriikide või liidu tasandil. 

1. Kui rutiinkontrolli käigus vastavalt 

artiklile 4 kogutud andmed ei ole piisavad, 

on komisjonil kooskõlas artikliga 11a õigus 

vastu võtta delegeeritud õigusakte 

käesoleva direktiivi täiendamiseks, seades 
sisse kooskõlastatud seireprogrammid ühe 

või mitme zoonoosi ja/või zoonootilise 

toimega mõjuri kohta. Kõnealuseid 

delegeeritud õigusakte võetakse vastu 

eelkõige erivajaduste tuvastamisel või kui 

on vaja hinnata riske või luua zoonooside 

ja zoonootilise toimega mõjuritega seotud 

lähteväärtused liikmesriikide või liidu 

tasandil. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 146 – lõik 2 – punkt 3 

Direktiiv 2003/99/EÜ 

Artikkel 11 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3) artikli 11 esimene ja teine lõik 

asendatakse järgmisega:  

3) Artikkel 11 asendatakse 

järgmisega: 

 „Artikkel 11 

 Lisade muutmine ja rakendusmeetmed 

Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 

millega muudetakse II, III ja IV lisa, võttes 

eriti arvesse järgmisi kriteeriume: 

Kooskõlas artikliga 11a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 

millega muudetakse II, III ja IV lisa, võttes 

eriti arvesse järgmisi kriteeriume: 

a) zoonooside, zoonootilise toimega 

mõjurite, samuti mikroobivastaste ravimite 

suhtes resistentsuse esinemine looma- ja 

inimpopulatsioonis, söödas, toidus ja 

keskkonnas, 

a) zoonooside, zoonootilise toimega 

mõjurite, samuti mikroobivastaste ravimite 

suhtes resistentsuse esinemine looma- ja 

inimpopulatsioonis, söödas, toidus ja 

keskkonnas, 

b) uute järelevalve ja aruandluse 

vahendite kättesaadavus, 

b) uute järelevalve ja aruandluse 

vahendite kättesaadavus, 

c) arengute hindamiseks nõutavad 

vajadused riigi, Euroopa või üleilmsel 

tasandil. 

c) arengute hindamiseks nõutavad 

vajadused riigi, Euroopa või üleilmsel 

tasandil. 

 Muid rakendusmeetmeid võib vastu võtta 

artikli 12 lõikes 2 osutatud 

komiteemenetluse kohaselt. 

Selgitus 

Lisatud kriteeriumid on uued, need muudavad aga volitusi täpsemaks, selgitades, mis 

põhjustel võib lisasid muuta (mitte lihtsalt andes üldsõnalisi volitusi). Kuna komisjoni 

ettepanekus on artikli 11 viimane lõik muudatusteta, oleks mõttekas jätta välja selles lõikes 

nimetatud „üleminekumeetmed” (sest üleminekumeetmeid ei ole enam vaja). 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EÜ) nr 1829/2003 eesmärkide 

saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

Määruse (EÜ) nr 1829/2003 eesmärkide 

saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
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delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse määruse lisa, et 

kohandada seda tehnika arenguga ja 

täiendada kõnealust määrust, kehtestades 

GMOde sisaldusele toidus ja söödas 

sobivad madalamad piirmäärad, millest 

väiksemate väärtuste puhul ei kohaldata 

teatavatel tingimustel märgistusnõudeid, 

ning kehtestades lõpptarbijale toitu 

tarnivate toitlustuskäitlejate antavat teavet 

käsitlevad erieeskirjad. 

delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse määruse lisa, et 

kohandada seda tehnika arenguga ja 

täiendada kõnealust määrust, määrates 

kindlaks missugune toit ja sööt kuulub 

määruse eri osade kohaldamisalasse, 

kehtestades GMOde sisaldusele toidus ja 

söödas sobivad madalamad piirmäärad, 

millest väiksemate väärtuste puhul ei 

kohaldata teatavatel tingimustel 

märgistusnõudeid, kehtestades meetmed, 

mis on vajalikud käitlejatele pädevate 

asutute nõuete või märgistusnõuete 

täitmiseks ning kehtestades lõpptarbijale 

toitu tarnivate toitlustuskäitlejate antavat 

teavet käsitlevad erieeskirjad. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel võetud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EÜ) nr 1829/2003 rakendamisel 

ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused 

seoses meetmetega, mis on vajalikud 

käitlejatele pädevate asutute nõuete või 

märgistusnõuete täitmiseks ning 

eeskirjadega, mis lihtsustavad teatavate 

sätete ühetaolist kohaldamist. Neid volitusi 

tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) 

nr 182/2011. 

Määruse (EÜ) nr 1829/2003 rakendamisel 

ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused 

seoses eeskirjadega, mis lihtsustavad 

teatavate sätete ühetaolist kohaldamist. 

Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas 

määrusega (EL) nr 182/2011. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel võetud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 
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Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 4 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 1829/2003 

Artikkel 3 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon võib otsustada 

rakendusaktidega, kas teatavat liiki toit 

kuulub käesoleva jao reguleerimisalasse. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud 

menetlusega. 

2. Kooskõlas artikliga 34a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, määrates kindlaks, kas 

teatavat liiki toit kuulub käesoleva jao 

reguleerimisalasse.  

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 4 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 1829/2003 

Artikkel 12 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kooskõlas artikliga 34a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, millega kehtestatakse 

madalamad piirmäärad, eelkõige GMOdest 

koosnevatele või neid sisaldavatele 

toitudele, või millega võetakse arvesse 

teaduse ja tehnoloogia arengut. 

4. Kooskõlas artikliga 34a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, kehtestades madalamad 

piirmäärad, eelkõige GMOdest 

koosnevatele või neid sisaldavatele 

toitudele, või millega võetakse arvesse 

teaduse ja tehnoloogia arengut. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 
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Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 4 – punkt 3 

Määrus (EÜ) nr 1829/2003 

Artikkel 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 14 Artikkel 14 

Delegeerimis- ja rakendamisvolitused Delegeerimis- ja rakendamisvolitused 

1. Kooskõlas artikliga 34a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, millega võetakse vastu 

lõpptarbijale toitu tarnivate 

toitlustuskäitlejate antavat teavet 

käsitlevad erieeskirjad. Et võtta arvesse 

toitlustuskäitlejate eriolukorda, võib 

selliste eeskirjadega sätestada artikli 13 

lõike 1 punktis e sätestatud nõuete 

kohandamise. 

1. Kooskõlas artikliga 34a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, kehtestades: 

 a) käitlejatele pädevate asutuste 

nõuete täitmiseks vajalikud meetmed, 

nagu on osutatud artikli 12 lõikes 3; 

 b) käitlejatele artiklis 13 sätestatud 

märgistusnõuete täitmiseks vajalikud 

meetmed; ning 

 c) lõpptarbijale toitu tarnivate 

toitlustuskäitlejate antavat teavet 

käsitlevad erieeskirjad. Et võtta arvesse 

toitlustuskäitlejate eriolukorda, võib 

selliste eeskirjadega sätestada artikli 13 

lõike 1 punktis e sätestatud nõuete 

kohandamise. 

2. Komisjon võib rakendusaktidega 

võtta vastu järgmised meetmed:  

2. Komisjon võib rakendusaktidega 

võtta vastu üksikasjalikke eeskirju, et 

lihtsustada artikli 13 ühetaolist 

kohaldamist. Kõnealused rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artikli 35 lõikes 2 

osutatud menetlusega. 

a) käitlejatele pädevate asutuste 

nõuete täitmiseks vajalikud meetmed, 

nagu on osutatud artikli 12 lõikes 3;  
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b) käitlejatele artiklis 13 sätestatud 

märgistusnõuete täitmiseks vajalikud 

meetmed;  

 

c) üksikasjalikud eeskirjad artikli 13 

ühetaolise kohaldamise lihtsustamiseks.  

 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud 

menetlusega. 

 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 1829/2003 

Artikkel 15 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon võib otsustada 

rakendusaktidega, kas teatavat liiki sööt 

kuulub käesoleva jao reguleerimisalasse. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud 

menetlusega. 

2. Kooskõlas artikliga 34a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, määrates kindlaks, kas 

teatavat liiki sööt kuulub käesoleva jao 

reguleerimisalasse.  

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 4 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 1829/2003 

Artikkel 24 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kooskõlas artikliga 34a on 4. Kooskõlas artikliga 34a on 
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komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, millega kehtestatakse 

madalamad piirmäärad eelkõige GMOdest 

koosnevatele või neid sisaldavatele 

söötadele või võetakse arvesse teaduse ja 

tehnoloogia arengut. 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, kehtestades madalamad 

piirmäärad, eelkõige GMOdest 

koosnevatele või neid sisaldavatele 

söötadele või võetakse arvesse teaduse ja 

tehnoloogia arengut. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 147 – lõik 4 – punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 1829/2003 

Artikkel 26 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 26 Artikkel 26 

Rakendamisvolitused Delegeeritud ja rakendamisvolitused 

Komisjon võib rakendusaktidega võtta 

vastu järgmised meetmed:  
1. Kooskõlas artikliga 34a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, kehtestades: 

a) käitlejatele pädevate asutuste 

nõuete täitmiseks vajalikud meetmed, nagu 

on osutatud artikli 24 lõikes 3;  

a) käitlejatele pädevate asutuste 

nõuete täitmiseks vajalikud meetmed, nagu 

on osutatud artikli 24 lõikes 3;  

b) käitlejatele märgistusnõuete 

täitmiseks vajalikud meetmed, mis on 

sätestatud artiklis 25;  

b) käitlejatele märgistusnõuete 

täitmiseks vajalikud meetmed, mis on 

sätestatud artiklis 25.  

c) üksikasjalikud eeskirjad artikli 25 

ühetaolise kohaldamise lihtsustamiseks.  

 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 35 lõikes 2 osutatud 

menetlusega. 

2. Komisjon võib võtta 

rakendusaktidega vastu üksikasjalikke 

eeskirju, et lihtsustada artikli 25 

ühetaolist kohaldamist. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlusega. 
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Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 1829/2003 

Artikkel 34a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 34a Artikkel 34a 

Delegeeritud volituste rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

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 3 lõikes 2, artikli 12 lõikes 

4, artikli 14 lõikes 1, artikli 15 lõikes 2, 

artikli 24 lõikes 4, artikli 26 lõikes 1 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 tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 12 lõikes 4, artikli 14 lõikes 

1a, artikli 24 lõikes 4 ning artikli 32 

kuuendas lõigus osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 3 lõikes 2, artikli 12 lõikes 4, 

artikli 14 lõikes 1, artikli 15 lõikes 2, 

artikli 24 lõikes 4, artikli 26 lõikes 1 ning 

artikli 32 kuuendas lõigus osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 
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päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust. 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust.  

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule.  

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule.  

6. Artikli 12 lõike 4, artikli 14 lõike 

1a, artikli 24 lõike 4 ning artikli 32 

kuuenda lõigu alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.  

6. Artikli 3 lõike 2, artikli 12 lõike 4, 

artikli 14 lõike 1, artikli 15 lõike 2, artikli 

24 lõike 4, artikli 26 lõike 1 ning artikli 32 

kuuenda lõigu alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.  

________________________ ________________________ 

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

Selgitus 

Volituse kestuse vastavusseviimine ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate 

muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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Määruse (EÜ) nr 2160/2003 eesmärkide 

saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse määruse I, II ja III 

lisa ning täiendatakse kõnealust määrust 

seoses liidu eesmärgiga vähendada 

zoonooside ja zoonootiliste mõjurite 

esinemissagedust, konkreetsete 

kontrollimeetoditega, konkreetsete 

eeskirjadega importi kolmandatest riikidest 

käsitlevate kriteeriumide kohta, liidu 

tugilaborite ülesannete ja kohustustega 

ning siseriiklike tugilaborite teatavate 

ülesannete ja kohustustega. 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 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

Määruse (EÜ) nr 2160/2003 eesmärkide 

saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse määruse I, II ja III 

lisa ning täiendatakse kõnealust määrust 

seoses liidu eesmärgiga vähendada 

zoonooside ja zoonootiliste mõjurite 

esinemissagedust, konkreetsete 

kontrollimeetoditega, konkreetsete 

eeskirjadega importi kolmandatest riikidest 

käsitlevate kriteeriumide kohta, liidu 

tugilaborite ülesannete ja kohustustega, 

kontrollimeetodite heakskiitmisega ning 

siseriiklike tugilaborite teatavate 

ülesannete ja kohustustega. 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 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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Määruse (EÜ) nr 2160/2003 

rakendamisel ühtsete tingimuste 

tagamiseks tuleks komisjonile anda 

rakendamisvolitused seoses 

kontrollimeetodite heakskiitmisega. Neid 

volitusi tuleks kasutada kooskõlas 

määrusega (EL) nr 182/2011. 

välja jäetud 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  51 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 1 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 2160/2003 

Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kooskõlas artikliga 13a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte seoses liidu eesmärkidega I lisa 

1. tulbas loetletud zoonooside ja 

zoonootiliste mõjurite esinemissageduse 

vähendamisel I lisa 2. tulbas loetletud 

loomapopulatsioonides, võttes arvesse 

eelkõige järgmisi asjaolusid: 

1. Kooskõlas artikliga 13a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte seoses liidu eesmärkidega I lisa 

1. tulbas loetletud zoonooside ja 

zoonootiliste mõjurite esinemissageduse 

vähendamisel I lisa 2. tulbas loetletud 

loomapopulatsioonides, et täiendada 

käesolevat määrust, võttes arvesse 

eelkõige järgmisi asjaolusid: 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  52 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 3 

Määrus (EÜ) nr 2160/2003 

Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kooskõlas artikliga 13a on 1. Kooskõlas artikliga 13a on 
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komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, milles käsitletakse järgmist:  

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, et täiendada käesolevat 

määrust seoses järgmisega:  

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  53 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 4 

Määrus (EÜ) nr 2160/2003 

Artikkel 9 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Ilma et see piiraks artikli 5 lõiget 6, 

on komisjonil kooskõlas artikliga 13a õigus 

vastu võtta delegeeritud õigusakte, millega 

sätestatakse eeskirjad artikli 5 lõikes 5 ja 

käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 

kriteeriumide kehtestamisele liikmesriikide 

poolt. 

4. Ilma et see piiraks artikli 5 lõiget 6, 

on komisjonil kooskõlas artikliga 13a õigus 

vastu võtta delegeeritud õigusakte 

käesoleva määruse täiendamiseks, 

sätestades eeskirjad artikli 5 lõikes 5 ja 

käesoleva artikli lõikes 2 osutatud 

kriteeriumide kehtestamisele liikmesriikide 

poolt. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  54 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 2160/2003 

Artikkel 10 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon võib loa tühistada sama korra 

alusel ning komisjonil on, ilma et see 

piiraks artikli 5 lõike 6 kohaldamist, 

kooskõlas artikliga 13a õigus vastu võtta 

delegeeritud õigusakte, millega 

sätestatakse konkreetsed eeskirjad selliste 

kriteeriumide kohta. 

Luba võidakse tühistada sama korra alusel. 

Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 6 

kohaldamist, on komisjonil kooskõlas 

artikliga 13a õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, sätestades konkreetsed 

eeskirjad selliste kriteeriumide kohta. 
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Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 6 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 2160/2003 

Artikkel 11 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kooskõlas artikliga 13a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, milles sätestatakse liidu 

tugilaborite ülesanded ja kohustused, eriti 

arvesse võttes nende tegevuse 

koordineerimist siseriiklike tugilaboritega. 

2. Kooskõlas artikliga 13a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, sätestades liidu tugilaborite 

ülesanded ja kohustused, eriti arvesse 

võttes nende tegevuse koordineerimist 

siseriiklike tugilaboritega. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  56 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 6 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 2160/2003 

Artikkel 11 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kooskõlas artikliga 13a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, milles sätestatakse siseriiklike 

tugilaborite teatavad ülesanded ja 

kohustused, eriti võttes arvesse nende ja 

liikmesriikides artikli 12 lõike 1 punkti a 

alusel määratud asjaomaste laborite 

tegevuse koordineerimist. 

4. Kooskõlas artikliga 13a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, sätestades siseriiklike 

tugilaborite teatavad ülesanded ja 

kohustused, eriti võttes arvesse nende ja 

liikmesriikides artikli 12 lõike 1 punkti a 

alusel määratud asjaomaste laborite 

tegevuse koordineerimist. 
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Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  57 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 2160/2003 

Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon võib rakendusaktidega 

heaks kiita muid lõikes 3 osutatud 

kontrollimeetodeid. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 14 lõikes 2 osutatud menetlusega. 

Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

käesoleva määruse täiendamiseks, kiites 

heaks muud kontrollimeetodid kui need, 

millele on osutatud käesoleva lõike 

esimeses ja teises lõigus.  

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel esitatud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  58 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 8 

Määrus (EÜ) nr 2160/2003 

Artikkel 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 13 Artikkel 13 

 Rakendusmeetmed 

Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, 

millega muudetakse asjaomaste 

terviseohutuse sertifikaatide elemente. 

Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

käesoleva määruse täiendamiseks, muutes 
asjaomaste terviseohutuse sertifikaatide 

elemente. 

Muid rakendus- või üleminekumeetmeid 

võib vastu võtta vastavalt artikli 14 lõikes 2 

osutatud regulatiivkomitee menetlusele. 

Muid rakendusmeetmeid võib vastu võtta 

vastavalt artikli 14 lõikes 2 osutatud 

regulatiivkomitee menetlusele. 
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Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). Kuna komisjoni ettepanekus on artikli 13 viimane lõik 

muudatusteta, oleks mõttekas jätta välja selles lõikes nimetatud „üleminekumeetmed” (sest 

üleminekumeetmeid ei ole enam vaja). 

Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 151 – lõik 3 – punkt 9 

Määrus (EÜ) nr 2160/2003 

Artikkel 13a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

2. Artikli 3 lõigetes 1, 6 ja 7, artikli 5 

lõikes 6, artikli 8 lõikes 1, artikli 9 lõikes 4, 

artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõigetes 2 ja 4 

ning artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

määramata ajaks alates käesoleva määruse 

jõustumisest.  

2. Artikli 3 lõigetes 1, 6 ja 7, artikli 5 

lõikes 6, artikli 8 lõikes 1, artikli 9 lõikes 4, 

artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõigetes 2 ja 4, 

artikli 12 lõike 3 kolmandas lõigus ning 

artiklis 13 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

viieks aastaks alates käesoleva määruse 

jõustumisest. Komisjon esitab delegeeritud 

volituste kohta aruande hiljemalt üheksa 

kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 3 lõigetes 1, 6 ja 7, artikli 5 

lõikes 6, artikli 8 lõikes 1, artikli 9 lõikes 4, 

artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõigetes 2 ja 4 

ning artiklis 13 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 3 lõigetes 1, 6 ja 7, artikli 5 

lõikes 6, artikli 8 lõikes 1, artikli 9 lõikes 4, 

artikli 10 lõikes 5, artikli 11 lõigetes 2 ja 4, 

artikli 12 lõike 3 kolmandas lõigus ning 

artiklis 13 osutatud volituste delegeerimise 

igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 

otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
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jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust. 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

kohandamist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega. 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

kohandamist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega. 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

6. Artikli 3 lõigete 1, 6 ja 7, artikli 5 

lõike 6, artikli 8 lõike 1, artikli 9 lõike 4, 

artikli 10 lõike 5, artikli 11 lõigete 2 ja 4 

ning artikli 13 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

6. Artikli 3 lõigete 1, 6 ja 7, artikli 5 

lõike 6, artikli 8 lõike 1, artikli 9 lõike 4, 

artikli 10 lõike 5, artikli 11 lõigete 2 ja 4, 

artikli 12 lõike 3 kolmandas lõigus ning 

artikli 13 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 

jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

________________________ ________________________ 

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

Selgitus 

Volituse kestuse vastavusseviimine ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate 

muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 152 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Direktiivi 2004/23/EÜ eesmärkide 

saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

Direktiivi 2004/23/EÜ eesmärkide 

saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
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toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

täiendatakse kõnealust direktiivi kudede ja 

rakkude ning nendega kokku puutuvate ja 

nende kvaliteeti ja ohutust mõjutavate 

toodete ja materjalide jälgitavusnõuetega 

ning täiendatakse kõnealust direktiivi 

teatavate tehniliste nõuetega. 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 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist.  

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

täiendatakse kõnealust direktiivi kudede ja 

rakkude ning nendega kokku puutuvate ja 

nende kvaliteeti ja ohutust mõjutavate 

toodete ja materjalide jälgitavusnõuetega, 

kehtestatakse jälgitavuse tagamise kord 

ning imporditud kudede ja rakkude 

samaväärsete kvaliteedi- ja 

ohutusstandardite tõendamise kord ning 

täiendatakse kõnealust direktiivi teatavate 

tehniliste nõuetega. 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 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist.  

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel võetud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 152 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Direktiivi 2004/23/EÜ rakendamisel 

ühtsete tingimuste tagamiseks tuleks 

komisjonile anda rakendamisvolitused, et 

kehtestada jälgitavuse tagamise kord ning 

imporditud kudede ja rakkude 

samaväärsete kvaliteedi- ja 

välja jäetud 
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ohutusstandardite tõendamise kord. Neid 

volitusi tuleks kasutada kooskõlas 

määrusega (EL) nr 182/2011. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel võetud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  62 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 152 – lõik 3 – punkt 1 

Direktiiv 2004/23/EÜ 

Artikkel 8 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kooskõlas artikliga 28a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, millega kehtestatakse kudede ja 

rakkude ning nendega kokku puutuvate ja 

nende kvaliteeti ja ohutust mõjutavate 

toodete ja materjalide jälgitavusnõuded.  

5. Kooskõlas artikliga 28a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva direktiivi 

täiendamiseks, kehtestades kudede ja 

rakkude ning nendega kokku puutuvate ja 

nende kvaliteeti ja ohutust mõjutavate 

toodete ja materjalide jälgitavusnõuded, 

samuti kehtestades liidu tasandil 

jälgitavuse tagamise korra. 

Selgitus 

Muudatuste eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meede delegeeritud õigusaktide menetlusega ning selgitada volitusi (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 152 – lõik 3 – punkt 1 

Direktiiv 2004/23/EÜ 

Artikkel 8 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon kehtestab liidu tasandil 

jälgitavuse tagamise korra 

rakendusaktidega. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

välja jäetud 
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artikli 29 lõikes 2 osutatud menetlusega.“. 

Selgitus 

Muudatuste eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meede delegeeritud õigusaktide menetlusega ning selgitada volitust (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 152 – lõik 3 – punkt 2 

Direktiiv 2004/23/EÜ 

Artikkel 9 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon kehtestab lõike 1 kohase 

samaväärsete kvaliteedi- ja 

ohutusstandardite tõendamise korra 

rakendusaktidega. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 29 lõikes 2 osutatud menetlusega. 

4. Kooskõlas artikliga 28a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva direktiivi 

täiendamiseks, kehtestades lõike 1 kohase 

samaväärsete kvaliteedi- ja 

ohutusstandardite tõendamise korra. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel võetud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 152 – lõik 3 – punkt 3 

Direktiiv 2004/23/EÜ 

Artikkel 28 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas artikliga 28a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

esimese lõigu punktides a kuni i osutatud 

tehniliste nõuete kohta.  

Kooskõlas artikliga 28a on komisjonil 

õigus käesoleva direktiivi täiendamiseks 

vastu võtta delegeeritud õigusakte esimese 

lõigu punktides a kuni i osutatud tehniliste 

nõuete kohta.  

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 
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Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 152 – lõik 3 – punkt 4 

Direktiiv 2004/23/EÜ 

Artikkel 28a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 28a  Artikkel 28a  

Delegeeritud volituste rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

2. Artikli 8 lõikes 5 ning artikli 28 

teises lõigus osutatud volituste 

delegeerimine antakse määramata ajaks 

alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev].  

2. Artikli 8 lõikes 5, artikli 9 lõikes 4 

ning artikli 28 teises lõigus osutatud 

volituste delegeerimine antakse viieks 

aastaks alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab 

delegeeritud volituste kohta aruande 

hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 

tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist pikendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 

hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 8 lõikes 5 ning artikli 28 

teises lõigus osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 8 lõikes 5, artikli 9 lõikes 4 

ning artikli 28 teises lõigus osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust.  

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 
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 ET 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  liikmesriigi määratud ekspertidega.  

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule.  

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule.  

6. Artikli 8 lõike 5 ning artikli 28 teise 

lõigu alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 

jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

6. Artikli 8 lõike 5, artikli 9 lõike 4 

ning artikli 28 teise lõigu alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavaks tegemist esitanud 

selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

________________________ ________________________ 

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

Selgitus 

Volituse kestuse vastavusseviimine ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate 

muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 153 – lõik 2 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 852/2004 

Artikkel 4 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kooskõlas artikliga 13a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte lõikes 3 osutatud hügieeni 

erimeetmete vastuvõtmiseks, eelkõige 

seoses järgmisega: 

4. Kooskõlas artikliga 13a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, et käesoleva määruse 

täiendamiseks sätestada lõikes 3 osutatud 

hügieeni erimeetmed, eelkõige seoses 

järgmisega: 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 
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Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 153 – lõik 2 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 852/2004 

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) kooskõlas artikliga 13a komisjoni 

poolt vastu võetud delegeeritud õigusakti 

alusel. 

c) kooskõlas artikliga 13a komisjoni 

poolt vastu võetud delegeeritud õigusakti 

alusel, mis täiendab käesolevat määrust. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  69 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 153 – lõik 2 – punkt 4 

Määrus (EÜ) nr 852/2004 

Artikkel 13 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kooskõlas artikliga 13a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, millega lubatakse erandeid I ja 

II lisast, võttes arvesse asjakohaseid 

riskitegureid, tingimusel et sellised erandid 

ei kahjusta käesoleva määruse järgmiste 

eesmärkide saavutamist: 

2. Kooskõlas artikliga 13a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte et käesoleva määruse 

täiendamiseks lubada erandeid I ja II 

lisast, eelkõige selleks, et hõlbustada 

väikeettevõtjatel artikli 5 rakendamist, 

võttes arvesse asjakohaseid riskitegureid, 

tingimusel et sellised erandid ei kahjusta 

käesoleva määruse järgmiste eesmärkide 

saavutamist: 

a) artikli 5 rakendamise 

hõlbustamine väikeettevõtjate suhtes; 

 

b) ettevõtete suhtes, kes toodavad, 

käsitsevad või töötlevad toorainet, mis on 

mõeldud ohutust tagava töötlemise 

läbinud kõrgrafineeritud toiduainete 

tootmiseks. 
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 ET 

Selgitus 

See muudatusettepanek vastab paremini lõike 2 esialgsele sõnastusele. Erandid ei tohiks 

mõjutada määruse eesmärke. Komisjoni pakutud sõnastus on arusaamatu, sest selles aetakse 

erandite tegemise põhjused segamini määruse eesmärkidega (punktid a ja b ei ole määruse 

eesmärgid). Peale selle puudub punkt b artikli 13 praeguses sõnastuses. 

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 153 – lõik 2 – punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 852/2004 

Artikkel 13a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 13a  Artikkel 13a  

Delegeeritud volituste rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

2. Artikli 4 lõikes 4, artikli 6 lõike 3 

punktis c, artiklis 12 ning artikli 13 

lõigetes 1 ja 2 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

määramata ajaks alates [käesoleva 

koondõigusakti jõustumise kuupäev]. 

2. Artikli 4 lõikes 4, artikli 6 lõike 3 

punktis c ning artikli 13 lõigetes 1 ja 2 

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 

tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist pikendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 

hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 4 lõikes 4, artikli 6 lõike 3 

punktis c, artiklis 12 ning artikli 13 

lõigetes 1 ja 2 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 4 lõikes 4, artikli 6 lõike 3 

punktis c ning artikli 13 lõigetes 1 ja 2 

osutatud volituste delegeerimise igal ajal 

tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud 

volituste delegeerimine. Otsus jõustub 

järgmisel päeval pärast selle avaldamist 

Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
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Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust. 

nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 

mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust.  

4. Enne delegeeritud õigusakti 

kohandamist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega. 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

kohandamist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega. 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

6. Artikli 4 lõike 4, artikli 6 lõike 3 

punkti c, artikli 12 ning artikli 13 lõigete 1 

ja 2 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 

jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

6. Artikli 4 lõike 4, artikli 6 lõike 3 

punkti c ning artikli 13 lõigete 1 ja 2 alusel 

vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavaks tegemist esitanud 

selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

__________________ __________________ 

* ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.; * ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.; 

Selgitus 

Volituse kestuse vastavusseviimine ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate 

muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 155 – lõik 2 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 854/2004 

Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kooskõlas artikliga 18a on 2. Kooskõlas artikliga 18a on 
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komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, millega lubatakse erandeid I, II, 

III, IV, V ja VI lisast, võttes arvesse 

asjakohaseid riskitegureid, tingimusel et 

sellised erandid ei kahjusta käesoleva 

määruse järgmiste eesmärkide saavutamist: 

komisjonil õigus käesoleva määruse 

täiendamiseks vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, millega lubatakse erandeid I, II, 

III, IV, V ja VI lisast, võttes arvesse 

asjakohaseid riskitegureid, tingimusel et 

sellised erandid ei kahjusta käesoleva 

määruse eesmärkide saavutamist: 

Selgitus 

Muudatusega artikli 17 lõikes 2 selgitatakse volitust (täiendamise eesmärgil). 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 155 – lõik 2 – punkt 3 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 854/2004 

Artikkel 18 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ilma et see piiraks artikli 16 ja artikli 17 

lõike 1 üldkohaldatavust, võib komisjon 

kehtestada rakendusaktidega järgmisi 

meetmeid. Kõnealused rakendusaktid 

võetakse vastu kooskõlas artikli 12 lõikes 

2 osutatud menetlusega.“;  

Ilma et see piiraks artikli 17 lõike 1 

üldkohaldatavust, on komisjonil õigus 

vastu võtta delegeeritud õigusakte 

käesoleva määruse täiendamiseks 
kooskõlas artikliga 18a, et kehtestada 

järgmisi meetmeid:  

Selgitus 

Muudatuse eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. Viide artiklile 16 ei ole enam vajalik, kuna 

komisjoni ettepaneku kohaselt jäetakse see artikkel välja. 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 155 – lõik 2 – punkt 4 

Määrus (EÜ) nr 854/2004 

Artikkel 18a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 18a  Artikkel 18a  

Delegeeritud volituste rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine 
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1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel. 

2. Artikli 17 lõigetes 1 ja 2 osutatud 

õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 

antakse määramata ajaks alates [käesoleva 

koondõigusakti jõustumise kuupäev]. 

2. Artikli 17 lõigetes 1 ja 2 ning 

artiklis 18 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 tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 17 lõigetes 1 ja 2 osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 17 lõigetes 1 ja 2 ning 

artiklis 18 osutatud volituste delegeerimise 

igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 

otsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses 

nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 

ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

kohandamist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega. 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

kohandamist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega. 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

6. Artikli 17 lõigete 1 ja 2 alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavaks tegemist esitanud 

selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

6. Artikli 17 lõigete 1 ja 2 ning artikli 

18 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 

jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 
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Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

__________________ __________________ 

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

Selgitus 

Volituse kestuse vastavusseviimine ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate 

muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 1 – taane 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 – nimekirja vastuvõtmine, mis 

hõlmab liidu lubatud tervisealaseid 

väiteid, välja arvatud haigestumise riski 

vähendamisele ning laste arengule ja 

tervisele viitavad väited, ja nende 

kasutamise tingimuste ning kõnealuse 

nimekirja mis tahes muudatuste või 

täienduste, samuti väidete loataotluste 

kohta tehtud lõplike otsuste vastuvõtmine.  

Selgitus 

Muudatuse eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  75 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 

rakendamisel ühtsete tingimuste 

tagamiseks tuleks komisjonile anda 

välja jäetud 
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rakendamisvolitused liidu tervisealaste 

väidete, välja arvatud haigestumise riski 

vähendamisele ning laste arengule ja 

tervisele viitavate väidete nimekirja ja 

selle kasutamise tingimuste ning 

kõnealuse nimekirja mis tahes 

muudatuste või täienduste vastuvõtmiseks, 

samuti seoses lõplike otsustega väidete 

loataotluste kohta. Neid volitusi tuleks 

kasutada kooskõlas määrusega (EL) 

nr 182/2011. 

Selgitus 

Muudatuse eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  76 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 1 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 

Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõpptarbijale või toitlustusettevõtjatele 

pakkimata kujul müüdava toidu (sealhulgas 

värsked tooted, näiteks puu- ja köögivili 

või leib) ning müügikohas ostja palvel 

pakitava või koheseks realiseerimiseks 

eelnevalt pakitud toidu suhtes ei kohaldata 

artiklit 7 ning artikli 10 lõike 2 punkte a ja 

b. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

registrite ajakohastamise eeskirjade kohta. 

Liikmesriikide sätteid võib kohaldada kuni 

kõnealuste delegeeritud õigusaktide 

vastuvõtmiseni. 

Lõpptarbijale või toitlustusettevõtjatele 

pakkimata kujul müüdava toidu (sealhulgas 

värsked tooted, näiteks puu- ja köögivili 

või leib) ning müügikohas ostja palvel 

pakitava või koheseks realiseerimiseks 

eelnevalt pakitud toidu suhtes ei kohaldata 

artiklit 7 ning artikli 10 lõike 2 punkte a ja 

b. Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil 

õigus käesoleva määruse täiendamiseks 

vastu võtta delegeeritud õigusakte registrite 

ajakohastamise eeskirjade kohta. 

Liikmesriikide sätteid võib kohaldada kuni 

kõnealuste delegeeritud õigusaktide 

vastuvõtmiseni. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 
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 ET 

Muudatusettepanek  77 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 

Artikkel 1 – lõik 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4.  Üldnimetuste puhul, millega on 

tavapäraselt tähistatud mingi toidu- või 

joogigrupi selline iseärasus, mis võib jätta 

mulje mõju avaldamisest inimese tervisele, 

võib asjaomaste toidukäitlejate avalduse 

põhjal lubada erandeid lõikes 3 sätestatud 

nõuetest. Avaldus saadetakse liikmesriigi 

pädevale asutusele, kes edastab selle 

koheselt komisjonile. Komisjon võtab 

vastu ja avaldab toidukäitlejate vastavate 

avalduste esitamise eeskirja, et tagada 

avalduste läbipaistev käitlemine mõistliku 

tähtaja jooksul. Kooskõlas artikliga 24a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte lõikest 3 erandite tegemise 

kohta. 

4. Üldnimetuste puhul, millega on 

tavapäraselt tähistatud mingi toidu- või 

joogigrupi selline iseärasus, mis võib jätta 

mulje mõju avaldamisest inimese tervisele, 

võib asjaomaste toidukäitlejate avalduse 

põhjal lubada erandeid lõikes 3 sätestatud 

nõuetest. Avaldus saadetakse liikmesriigi 

pädevale asutusele, kes edastab selle 

koheselt komisjonile. Komisjon võtab 

vastu ja avaldab toidukäitlejate vastavate 

avalduste esitamise eeskirja, et tagada 

avalduste läbipaistev käitlemine mõistliku 

tähtaja jooksul. Kooskõlas artikliga 24a on 

komisjonil õigus käesoleva määruse 

täiendamiseks vastu võtta delegeeritud 

õigusakte lõikest 3 erandite tegemise 

kohta. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  78 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 2 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 

Artikkel 3 – lõige 2a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

erandite tegemise kohta käesoleva artikli 

teise lõigu punktist d toitainete osas, mida 

tasakaalustatud ja mitmekesine toit ei 

suuda pakkuda piisavas koguses; 

Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil 

õigus käesoleva määruse täiendamiseks 

vastu võtta delegeeritud õigusakte, tehes 

erandi käesoleva artikli teise lõigu punktist 

d toitainete osas, mida tasakaalustatud ja 

mitmekesine toit ei suuda pakkuda piisavas 
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delegeeritud õigusaktid hõlmavad erandite 

kohaldamise tingimusi, võttes arvesse 

liikmesriikides esinevaid eritingimusi. 

koguses; delegeeritud õigusaktid hõlmavad 

erandite kohaldamise tingimusi, võttes 

arvesse liikmesriikides esinevaid 

eritingimusi. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  79 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt i 

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil 19. 

jaanuariks 2009 õigus vastu võtta 

delegeeritud õigusakte, millega 

kehtestatakse täpsed toitainelised 

põhijooned, sealhulgas erandid, millele toit 

või teatavad toidugrupid peavad vastama, 

et kanda toitumis- või tervisealaseid 

väiteid, ning tingimused toitumis- või 

tervisealaste väidete kasutamiseks toidu 

või toidugruppide kohta, võttes arvesse 

toitainelisi põhijooni.“; 

Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil 19. 

jaanuariks 2009 õigus vastu võtta 

delegeeritud õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks, kehtestades täpsed 

toitainelised põhijooned, sealhulgas 

erandid, millele toit või teatavad 

toidugrupid peavad vastama, et kanda 

toitumis- või tervisealaseid väiteid, ning 

tingimused toitumis- või tervisealaste 

väidete kasutamiseks toidu või 

toidugruppide kohta, võttes arvesse 

toitainelisi põhijooni.“; 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  80 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii  

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

„Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil 

käesoleva määruse täiendamiseks õigus 
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toitaineliste põhijoonte ja nende 

kasutamise tingimuste kohta, et võtta 

arvesse asjaomaseid teaduslikke arenguid. 

Sel eesmärgil konsulteeritakse huvitatud 

osapooltega, eriti toidukäitlejate ja 

tarbijarühmadega.“;  

vastu võtta delegeeritud õigusakte 

toitaineliste põhijoonte ja nende 

kasutamise tingimuste kohta, et võtta 

arvesse asjaomaseid teaduslikke arenguid. 

Sel eesmärgil konsulteeritakse huvitatud 

osapooltega, eriti toidukäitlejate ja 

tarbijarühmadega.“;  

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  81 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 3 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 

Artikkel 4 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Kooskõlas artikliga 24a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte meetmete kohta, millega 

määratletakse muud kui käesoleva artikli 

lõikes 3 osutatud toidud või toidugrupid, 

mille puhul tuleb teaduslikke tõendeid 

arvesse võttes toitumis- või tervisealaste 

väidete kasutamist piirata või keelata. 

5. Kooskõlas artikliga 24a on 

komisjonil õigus käesoleva määruse 

täiendamiseks vastu võtta delegeeritud 

õigusakte meetmete kohta, millega 

määratletakse muud kui käesoleva artikli 

lõikes 3 osutatud toidud või toidugrupid, 

mille puhul tuleb teaduslikke tõendeid 

arvesse võttes toitumis- või tervisealaste 

väidete kasutamist piirata või keelata. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 

Artikkel 13 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Pärast ametiga konsulteerimist 

võtab komisjon hiljemalt 31. jaanuariks 

3. Pärast ametiga konsulteerimist 

võtab komisjon kooskõlas artikliga 24a 
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2010 rakendusaktidega vastu lõikes 1 

osutatud väidetest koosneva liidu nimekirja 

ning kõik vajalikud tingimused nende 

väidete kasutamiseks. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega. 

hiljemalt 31. jaanuariks 2010 delegeeritud 

õigusaktidega vastu lõikes 1 osutatud 

väidetest koosneva liidu nimekirja ning 

kõik vajalikud tingimused nende väidete 

kasutamiseks. 

Selgitus 

Muudatuste eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega (õigusteenistuse soovitatud sõnastus). 

Muudatusettepanek  83 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 

Artikkel 13 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Pärast ametiga konsulteerimist 

võtab komisjon komisjoni enda algatusel 

või liikmesriigi taotlusel rakendusaktidega 

vastu lõikes 3 osutatud nimekirja tehtavad 

mis tahes muudatused, mis põhinevad 

üldtunnustatud teaduslikel tõenditel. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud 

menetlusega. 

4. Pärast ametiga konsulteerimist 

võtab komisjon komisjoni enda algatusel 

või liikmesriigi taotlusel kooskõlas 

artikliga 24a delegeeritud õigusaktidega 
vastu lõikes 3 osutatud nimekirja tehtavad 

mis tahes muudatused, mis põhinevad 

üldtunnustatud teaduslikel tõenditel.  

Selgitus 

Muudatuste eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega (õigusteenistuse soovitatud sõnastus). 

Muudatusettepanek  84 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 

Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon teeb taotluse kohta lõpliku Komisjonil on õigus teha käesoleva 
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otsuse rakendusaktiga. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega.  

määruse täiendamiseks taotluse kohta 

lõplik otsus delegeeritud õigusaktide abil 

kooskõlas artikliga 24a.  

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel võetud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  85 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 6 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 

Artikkel 17 – lõige 3 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kui väide vastab endiselt käesoleva 

määrusega sätestatud tingimustele, võtab 

komisjon enne viieaastase perioodi 

möödumist rakendusaktiga vastu meetmed 

väite lubamiseks ilma kasutuspiiranguta. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud 

menetlusega. 

b) kui väide vastab endiselt käesoleva 

määrusega sätestatud tingimustele, on 

komisjonil enne viieaastase perioodi 

möödumist õigus võtta käesoleva määruse 

täiendamisekskooskõlas artikliga 24a 

delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed 

väite lubamiseks ilma kasutuspiiranguta. 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel võetud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  86 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 7 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 

Artikkel 18 – lõige 5 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Kui amet annab negatiivse arvamuse 

väite lõikes 4 osutatud nimekirja lisamise 

kohta, teeb komisjon taotluse kohta otsuse 

rakendusaktiga. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

Komisjon võtab käesoleva määruse 

täiendamiseks kooskõlas artikliga 24a 

vastu delegeeritud õigusaktid, et taotluse 

kohta otsus teha, kui amet annab 

negatiivse arvamuse väite lõikes 4 
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artikli 25 lõikes 2 osutatud 

menetlusega.";  

osutatud nimekirja lisamise kohta.";  

Selgitus 

Muudatuse eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  87 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 7 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 

Artikkel 18 – lõige 5 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) kui väide vastab endiselt käesoleva 

määrusega sätestatud tingimustele, võtab 

komisjon enne viieaastase perioodi 

möödumist rakendusaktiga vastu meetmed 

väite lubamiseks ilma kasutuspiiranguta. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 25 lõikes 2 osutatud 

menetlusega. 

b) kui väide vastab endiselt käesoleva 

määrusega sätestatud tingimustele, võtab 

komisjon kooskõlas artikliga 24a vastu 

delegeeritud õigusaktid käesoleva 

määruse täiendamiseks, et lubada väidet 

ilma kasutuspiiranguta. 

Selgitus 

Muudatuse eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  88 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 8 

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 

Artikkel 24a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

„Artikkel 24a  „Artikkel 24a  

Delegeeritud volituste rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  
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2. Artikli 1 lõigetes 2 ja 4, artiklis 3, 

artikli 4 lõigetes 1 ja 5 ning artikli 8 lõikes 

2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile määramata 

ajaks alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev].  

2. Artikli 1 lõigetes 2 ja 4, artiklis 3, 

artikli 4 lõigetes 1 ja 5, artikli 8 lõikes 2, 

artikli 13 lõigetes 3 ja 4, artikli 17 lõigetes 

3 ja 4, artikli 18 lõikes 5 ning artikli 28 

lõike 6 punktis a 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 tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 1 lõigetes 2 ja 4, artiklis 3, 

artikli 4 lõigetes 1 ja 5 ning artikli 8 lõikes 

2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal 

tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud 

volituste delegeerimine. Otsus jõustub 

järgmisel päeval pärast selle avaldamist 

Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 

nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 

mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust.  

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 1 lõigetes 2 ja 4, artiklis 3, 

artikli 4 lõigetes 1 ja 5, artikli 8 lõikes 2, 

artikli 13 lõigetes 3 ja 4, artikli 17 lõigetes 

3 ja 4, artikli 18 lõikes 5 ning artikli 28 

lõike 6 punktis a osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust.  

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule. 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule.  

6. Artikli 1 lõigete 2 ja 4, artikli 3, 

artikli 4 lõigete 1 ja 5 ning artikli 8 lõike 2 

alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt 

6. Artikli 1 lõigete 2 ja 4, artikli 3, 

artikli 4 lõigete 1 ja 5, artikli 8 lõike 2, 

artikli 13 lõigete 3 ja 4, artikli 17 lõigete 3 
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jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 

jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

ja 4, artikli 18 lõike 5 ning artikli 28 lõike 

6 punkti a alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 

jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

_______________________ _______________________ 

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

Selgitus 

Volituse kestuse vastavusseviimine ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate 

muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  89 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 158 – lõik 4 – punkt 10 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1924/2006 

Artikkel 28 – lõige 6 – punkt a – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) pärast ametiga konsulteerimist 

võtab komisjon rakendusaktiga vastu 

otsuse kõnealusel viisil lubatud 

tervisealaste väidete kohta. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 25 lõikes 2 osutatud menetlusega. 

ii) pärast ametiga konsulteerimist 

võtab komisjon kooskõlas artikliga 24a 

vastu delegeeritud õigusaktid, et käesoleva 

määruse täiendamiseks sätestada 

kõnealusel viisil lubatud tervisealased 

väited. 

Selgitus 

Muudatuse eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  90 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 1 



 

AD\1134874ET.docx 63/83 PE610.774v01-00 

 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EÜ) nr 1925/2006 eesmärkide 

saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse määruse I ja II lisa, 

et kohandada neid tehnika ja teaduse 

arenguga, ning millega muudetakse 

kõnealuse määruse III lisa, et lubada 

vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud 

muude ainete, mille kasutamine on 

keelatud, piiratud, või ainete, mis on liidus 

uurimisel/kontrollimisel, kasutamist, ning 

et täiendada kõnealust määrust, 

määratledes täiendavaid toite või 

toidugruppe, millele ei ole lubatud lisada 

vitamiine ja mineraaltoitaineid; kehtestades 

vitamiinide ja mineraaltoitainete ühendite 

puhtuse nõuded ning kehtestades toidus 

sisalduvate vitamiinide või mineraalainete 

märkimisväärsest kogustest erandi 

tegemisega minimaalse koguse. 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 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist.  

Määruse (EÜ) nr 1925/2006 eesmärkide 

saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

muudetakse kõnealuse määruse I ja II lisa, 

et kohandada neid tehnika ja teaduse 

arenguga, ning millega muudetakse 

kõnealuse määruse III lisa, et lubada 

vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud 

muude ainete, mille kasutamine on 

keelatud või piiratud, või ainete, mis on 

liidus uurimisel/kontrollimisel, kasutamist, 

ning et täiendada kõnealust määrust, 

määratledes täiendavaid toite või 

toidugruppe, millele ei ole lubatud lisada 

vitamiine ja mineraaltoitaineid; kehtestades 

vitamiinide ja mineraaltoitainete ühendite 

puhtuse nõuded ning kehtestades toidus 

sisalduvate vitamiinide või mineraalainete 

märkimisväärsest kogusest erandi 

tegemisega minimaalse koguse, samuti 

kehtestades toidule lisatavate vitamiinide 

või mineraaltoitainete maksimaalsed 

kogused ning määrates kindlaks teatava 

vitamiini või mineraaltoitaine lisamise 

piiramise või keelamise tingimused. 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 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist. 
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Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel võetud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  91 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EÜ) nr 1925/2006 

rakendamisel ühtsete tingimuste 

tagamiseks tuleks komisjonile anda 

rakendamisvolitused seoses toidule 

lisatavate vitamiinide ja 

mineraaltoitainete kogustega ning 

tingimustega, millega piiratakse või 

keelatakse teatud vitamiini või 

mineraaltoitaine lisamist. Neid volitusi 

tuleks kasutada kooskõlas määrusega 

(EL) nr 182/2011. 

välja jäetud 

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel võetud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  92 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 3 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 1925/2006 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

meetmete kohta, millega määratletakse 

täiendavad toidud või toidugrupid, millele 

ei ole lubatud lisada vitamiine ja 

mineraaltoitaineid, võttes arvesse nende 

toiteväärtust ja teaduslikke tõendeid. 

Kooskõlas artikliga 13a on komisjonil 

õigus käesoleva määruse täiendamiseks 

vastu võtta delegeeritud õigusakte 

meetmete kohta, millega määratletakse 

täiendavad toidud või toidugrupid, millele 

ei ole lubatud lisada vitamiine ja 

mineraaltoitaineid, võttes arvesse nende 

toiteväärtust ja teaduslikke tõendeid. 
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Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  93 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 3 – punkt 3 

Määrus (EÜ) nr 1925/2006 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kooskõlas artikliga 13a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte II lisas loetletud vitamiinide ja 

mineraaltoitainete ühendite puhtuse nõuete 

kohta, juhul kui puhtuse nõudeid ei 

kohaldata käesoleva artikli lõike 2 alusel. 

1. Kooskõlas artikliga 13a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte käesoleva määruse 

täiendamiseks seoses II lisas loetletud 

vitamiinide ja mineraaltoitainete ühendite 

puhtuse nõuetega, juhul kui puhtuse 

nõudeid ei kohaldata käesoleva artikli lõike 

2 alusel. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  94 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 3 – punkt 4 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1925/2006 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui toidule lisatakse vitamiine või 

mineraaltoitaineid, ei tohi vitamiinide või 

mineraaltoitainete kogusisaldus, ükskõik 

millisel eesmärgil, ületada toidus 

müügihetkel maksimaalset kogust. 

Komisjon kehtestab kõnealused kogused 

rakendusaktiga. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 14 lõikes 2 osutatud menetlusega. 

Selleks võib komisjon esitada 

maksimaalsete koguste meetmete eelnõu 

19. jaanuarini 2009. Kontsentreeritud ja 

1. Kui toidule lisatakse vitamiine või 

mineraaltoitaineid, ei tohi vitamiinide või 

mineraaltoitainete kogusisaldus, ükskõik 

millisel eesmärgil, ületada toidus 

müügihetkel maksimaalset kogust. 

Komisjon võtab kooskõlas artikliga 13a 

käesoleva määruse täiendamiseks vastu 

delegeeritud õigusaktid, milles 

sätestatakse nimetatud maksimaalsed 

kogused. Selleks võib komisjon esitada 

maksimaalsete koguste meetmete eelnõu 

19. jaanuarini 2009. Kontsentreeritud ja 
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dehüdraaditud toodete suhtes kehtivad 

maksimaalsed kogused vastavalt tootja 

juhistele tarbimiseks valmistatud toidus.  

dehüdraaditud toodete suhtes kehtivad 

maksimaalsed kogused vastavalt tootja 

juhistele tarbimiseks valmistatud toidus.  

Selgitus 

Muudatuste eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meede delegeeritud õigusaktide menetlusega ning selgitada volitusi (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  95 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 3 – punkt 4 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1925/2006 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon määrab tingimused, 

millega piiratakse või keelatakse teatud 

vitamiini või mineraaltoitaine lisamist 

toidule või toidugruppidele, kindlaks 

rakendusaktiga. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 14 lõikes 2 osutatud menetlusega. 

2. Komisjon võtab kooskõlas artikliga 

13a vastu delegeeritud õigusaktid 

tingimuste kindlaksmääramise kohta, 

millega piiratakse või keelatakse teatud 

vitamiini või mineraaltoitaine lisamist 

toidule või toidugruppidele.  

Selgitus 

Muudatuse eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 3 – punkt 4 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1925/2006 

Artikkel 6 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Toidule vitamiini või 

mineraaltoitaine lisamise tulemusena peab 

kõnealust vitamiini või mineraaltoitainet 

olema toidus vähemalt märkimisväärne 

kogus, kui selline kogus on määratletud 

määruse (EL) nr 1169/2011 XIII lisa A osa 

6. Toidule vitamiini või 

mineraaltoitaine lisamise tulemusena peab 

kõnealust vitamiini või mineraaltoitainet 

olema toidus vähemalt märkimisväärne 

kogus, kui selline kogus on määratletud 

määruse (EL) nr 1169/2011 XIII lisa A osa 
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punktis 2. Kooskõlas artikliga 13a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte meetmete kohta, millega 

kehtestatakse vitamiinide või 

mineraaltoitainete minimaalsed kogused 

toidus, sealhulgas mis tahes madalamad 

kogused erandina märkimisväärsetest 

kogustest, konkreetsetes toitudes või 

toidugruppides. 

punktis 2. Kooskõlas artikliga 13a on 

komisjonil õigus käesoleva määruse 

täiendamiseks vastu võtta delegeeritud 

õigusakte meetmete kohta, millega 

kehtestatakse vitamiinide või 

mineraaltoitainete minimaalsed kogused 

toidus, sealhulgas mis tahes madalamad 

kogused erandina märkimisväärsetest 

kogustest, konkreetsetes toitudes või 

toidugruppides. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 3 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 1925/2006 

Artikkel 7 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Toidu, millele on lisatud vitamiine 

ja mineraaltoitaineid, märgistus, esitlemine 

ja reklaam ei tohi sisaldada ühtegi väidet 

ega viidet selle kohta, et tasakaalustatud ja 

vaheldusrikas toitumine ei taga vajalikku 

toitainete kogust. Kooskõlas artikliga 13a 

on komisjonil õigus vastu võtta 

delegeeritud õigusakte, millega tehakse 

teatud toitaine osas erand kõnealusest 

eeskirjast. 

1. Toidu, millele on lisatud vitamiine 

ja mineraaltoitaineid, märgistus, esitlemine 

ja reklaam ei tohi sisaldada ühtegi väidet 

ega viidet selle kohta, et tasakaalustatud ja 

vaheldusrikas toitumine ei taga vajalikku 

toitainete kogust. Kooskõlas artikliga 13a 

on komisjonil õigus käesoleva määruse 

täiendamiseks vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, millega tehakse teatud toitaine 

osas erand kõnealusest eeskirjast. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 159 – lõik 3 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 1925/2006 

Artikkel 13a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 13a Artikkel 13a 

Delegeeritud volituste rakendamine  Delegeeritud volituste rakendamine  

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

2. Artikli 3 lõikes 3, artiklis 4, artikli 5 

lõikes 1, artikli 6 lõikes 6, artikli 7 lõikes 1 

ning artikli 8 lõigetes 2 ja 5 osutatud õigus 

antakse komisjonile määramata ajaks 

alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev].  

2. Artikli 3 lõikes 3, artiklis 4, artikli 5 

lõikes 1, artikli 6 lõigetes 1, 2 ja 6, artikli 7 

lõikes 1 ning artikli 8 lõigetes 2 ja 5 

osutatud õigus antakse komisjonile viieks 

aastaks alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab 

delegeeritud volituste kohta aruande 

hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 

tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist pikendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 

hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 3 lõikes 3, artiklis 4, artikli 5 

lõikes 1, artikli 6 lõikes 6, artikli 7 lõikes 1 

ning artikli 8 lõigetes 2 ja 5 osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust.  

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 3 lõikes 3, artiklis 4, artikli 5 

lõikes 1, artikli 6 lõigetes 2 ja 6, artikli 7 

lõikes 1 ning artikli 8 lõigetes 2 ja 5 

osutatud volituste delegeerimise igal ajal 

tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud 

volituste delegeerimine. Otsus jõustub 

järgmisel päeval pärast selle avaldamist 

Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 

nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 

mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust.  

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 
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selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule.  

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule.  

6. Artikli 3 lõike 3, artikli 4, artikli 5 

lõike 1, artikli 6 lõike 6, artikli 7 lõike 1 

ning artikli 8 lõigete 2 ja 5 alusel vastu 

võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavaks tegemist esitanud 

selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

6. Artikli 3 lõike 3, artikli 4, artikli 5 

lõike 1, artikli 6 lõigete 2 ja 6, artikli 7 

lõike 1 ning artikli 8 lõigete 2 ja 5 alusel 

vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavaks tegemist esitanud 

selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

__________________ __________________ 

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

Selgitus 

Volituse kestuse vastavusseviimine ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate 

muudatusettepanekutega. 

Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 164 – lõik 3 – punkt 5 

Direktiiv 2009/128/EÜ 

Artikkel 20a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 5 lõikes 3, artikli 8 lõikes 7, 

artikli 14 lõikes 4 ning artikli 15 lõikes 1 

osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile määramata 

ajaks alates [käesoleva koondõigusakti 

jõustumise kuupäev]. 

2. Artikli 5 lõikes 3, artikli 8 lõikes 7, 

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 

tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist pikendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 
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nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 

hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

Selgitus 

Volituse kestuse kooskõlla viimine. 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 164 – lõik 3 – punkt 5 a (uus) 

Direktiiv 2009/128/EÜ 

Artikkel 21 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Artikli 21 lõige 2 jäetakse välja. 

Selgitus 

Selle muudatusettepanekuga jäetakse artiklis 21 välja lõige, milles viidatakse kontrolliga 

regulatiivmenetlusele (ja mida eksikombel ei olnud komisjoni ettepanekus välja jäetud). 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EÜ) nr 470/2009 eesmärkide 

saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

täiendatakse kõnealust määrust meetmete 

võtmiseks vajalike kontrollväärtuste 

kehtestamise teaduslike meetoditega, 

keelatud lubamatu aine kinnitatud 

olemasolu korral võetavate meetmete 

eeskirjadega, samuti riski hindamise ja 

riskijuhtimisalaste soovituste metoodiliste 

põhimõtetega ning teatavas toiduaines 

esinevate farmakoloogilise toimeaine 

suhtes kehtestatud jääkide piirnormi 

Määruse (EÜ) nr 470/2009 eesmärkide 

saavutamiseks peaks komisjonil olema 

õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikliga 290 vastu 

delegeeritud õigusakte, millega 

täiendatakse kõnealust määrust meetmete 

võtmiseks vajalike kontrollväärtuste 

kehtestamise teaduslike meetoditega, 

kontrollväärtustega meetmete võtmiseks 

seoses farmakoloogiliste toimeainete 

jääkidega, keelatud lubamatu aine 

kinnitatud olemasolu korral võetavate 

meetmete eeskirjadega, samuti riski 

hindamise ja riskijuhtimisalaste soovituste 

metoodiliste põhimõtetega ning teatavas 
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 ET 

kasutamise eeskirjadega mõne muu samalt 

loomaliigilt pärit toiduaine puhul või ühe 

või mitme loomaliigi suhtes kehtestatud 

farmakoloogilise toimeaine piirnormi 

kasutamise eeskirjadega teiste liikide 

puhul. 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 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist.  

toiduaines esinevate farmakoloogilise 

toimeaine suhtes kehtestatud jääkide 

piirnormi kasutamise eeskirjadega mõne 

muu samalt loomaliigilt pärit toiduaine 

puhul või ühe või mitme loomaliigi suhtes 

kehtestatud farmakoloogilise toimeaine 

piirnormi kasutamise eeskirjadega teiste 

liikide puhul. 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 institutsioonidevahelises 

parema õigusloome kokkuleppes sätestatud 

põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 

delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 

võrdne osalemine, saavad Euroopa 

Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 

liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 

nende ekspertidel on pidev juurdepääs 

komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 

millel arutatakse delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamist.  

Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel võetud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  102 

Ettepanek võtta vastu määrus 

 I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määruse (EÜ) nr 470/2009 asjaomaste 

sätete rakendamisel ühtsete tingimuste 

tagamiseks tuleks komisjonile anda 

rakendamisvolitused, et kehtestada 

kontrollväärtused meetmete võtmiseks 

seoses farmakoloogiliste toimeainete 

jääkidega. Neid volitusi tuleks kasutada 

kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011. 

välja jäetud 
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Selgitus 

Kooskõlas muudatusettepanekutega artiklitele, millega kohandatakse varem kontrolliga 

regulatiivmenetluse alusel võetud meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  103 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 3 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 470/2009 

Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kooskõlas artikliga 24a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, millega kehtestatakse: 

2. Kooskõlas artikliga 24a on 

komisjonil õigus käesoleva määruse 

täiendamiseks vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, millega kehtestatakse: 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  104 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 3 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 470/2009 

Artikkel 18 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui seda peetakse vajalikuks määruse (EÜ) 

nr 882/2004 kohaste imporditud või 

turuleviidud loomset päritolu toidu 

kontrollide toimimise tagamiseks, võib 

komisjon rakendusaktiga kehtestada 
kontrollväärtused meetmete võtmiseks 

seoses selliste farmakoloogiliste 

toimeainete jääkidega, mida ei liigitata 

vastavalt artikli 14 lõike 2 punktile a, b või 

c. Nimetatud rakendusaktid võetakse 

vastu kooskõlas artikli 26 lõikes 2 

osutatud menetlusega. 

Kui seda peetakse vajalikuks määruse (EÜ) 

nr 882/2004 kohaste imporditud või 

turuleviidud loomset päritolu toidu 

kontrollide toimimise tagamiseks, on 

komisjonil õigus kooskõlas artikliga 24a 

vastu võtta delegeeritud õigusakte 

käesoleva määruse täiendamiseks, 

kehtestades kontrollväärtused meetmete 

võtmiseks seoses selliste farmakoloogiliste 

toimeainete jääkidega, mida ei liigitata 

vastavalt artikli 14 lõike 2 punktile a, b või 

c. 

Nõuetekohaselt põhjendatud tungivalt 

kiireloomulistel asjaoludel, mis on seotud 

Kui see on inimeste tervise ohtusattumise 

tõttu tungivalt vajalik, kohaldatakse 
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 ET 

inimeste tervise kaitsmisega, võib 

komisjon kooskõlas artikli 26 lõikes 2a 

osutatud menetlusega võtta vastu 

viivitamata kohaldatavad 

rakendusaktid.“; 

käesoleva artikli alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 

24b sätestatud menetlust. 

Selgitus 

Muudatuste eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meede delegeeritud õigusaktide menetlusega, sealhulgas seoses kiirmenetlusega. 

Muudatusettepanek  105 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 3 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 470/2009 

Artikkel 18 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Nõuetekohaselt põhjendatud tungivalt 

kiireloomulistel asjaoludel, mis on seotud 

inimeste tervise kaitsmisega, võib 

komisjon kooskõlas artikli 26 lõikes 2a 

osutatud menetlusega võtta vastu 

viivitamata kohaldatavad 

rakendusaktid.“; 

Kui inimeste tervise ohtusattumisega 

seotud tungivalt kiireloomulised asjaolud 

seda nõuavad, kohaldatakse käesoleva 

artikli alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusaktidele artiklis 24b sätestatud 

menetlust.“  

Selgitus 

Muudatuste eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meede delegeeritud õigusaktide menetlusega, sealhulgas seoses kiirmenetlusega. 

Muudatusettepanek  106 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 3 – punkt 3 

Määrus (EÜ) nr 470/2009 

Artikkel 19 – lõige 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

meetmete võtmiseks kontrollväärtuste 

kehtestamise metoodika põhimõtete ja 

Kooskõlas artikliga 24a on komisjonil 

õigus käesoleva määruse täiendamiseks 

vastu võtta delegeeritud õigusakte 

kontrollväärtuste kehtestamise metoodika 
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teaduslike meetodite kohta. põhimõtete ja teaduslike meetodite kohta. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  107 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 3 – punkt 4 

Määrus (EÜ) nr 470/2009 

Artikkel 24 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kooskõlas artikliga 24a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, mis käsitlevad käesoleva artikli 

rakendamist. 

4. Kooskõlas artikliga 24a on 

komisjonil õigus käesoleva määruse 

täiendamiseks vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, mis käsitlevad käesoleva artikli 

rakendamist. 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  108 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 3 – punkt 5 – sissejuhatav lause 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) V jaotisse lisatakse järgmine 

artikkel 24a:  

(5) V jaotisse lisatakse järgmised 

artiklid 24a ja 24b:  

Selgitus 

Lisati viide artiklile 24b (uus) kooskõlas allpool esitatud muudatustega.  

Muudatusettepanek  109 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 3 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 470/2009 

Artikkel 24a 
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 ET 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 24a  Artikkel 24a  

Delegeeritud volituste rakendamine Delegeeritud volituste rakendamine 

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

2. Artikli 13 lõikes 2, artikli 19 lõikes 

3 ning artikli 24 lõikes 4 osutatud õigus 

võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse 

komisjonile määramata ajaks alates 

[käesoleva koondõigusakti jõustumise 

kuupäev].  

2. Artikli 13 lõikes 2, artiklis 18, 

artikli 19 lõikes 3 ning artikli 24 lõikes 4 

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 

tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist pikendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 

hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 13 lõikes 2, artikli 19 lõikes 

3 ning artikli 24 lõikes 4 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

kõnealuses otsuses nimetatud volituste 

delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 

päeval pärast selle avaldamist Euroopa 

Liidu Teatajas või otsuses nimetatud 

hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba 

jõustunud delegeeritud õigusaktide 

kehtivust.  

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 13 lõikes 2, artiklis 18, 

artikli 19 lõikes 3 ning artikli 24 lõikes 4 

osutatud volituste delegeerimise igal ajal 

tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud 

volituste delegeerimine. Otsus jõustub 

järgmisel päeval pärast selle avaldamist 

Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 

nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 

mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust.  

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

5.  Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 
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Parlamendile ja nõukogule.  Parlamendile ja nõukogule.  

6. Artikli 13 lõike 2, artikli 19 lõike 3 

ning artikli 24 lõike 4 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

6. Artikli 13 lõike 2, artikli 18, artikli 

19 lõike 3 ning artikli 24 lõike 4 alusel 

vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 

üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 

õigusakti Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule teatavaks tegemist esitanud 

selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa 

Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja 

möödumist komisjonile teatanud, et nad ei 

esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või 

nõukogu algatusel pikendatakse seda 

tähtaega kahe kuu võrra. 

__________________ __________________ 

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

Selgitus 

Volituse kestuse vastavusseviimine ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate 

muudatusettepanekutega.  

Muudatusettepanek  110 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 165 – lõik 3 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 470/2009 

Artikkel 24b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

   

 Artikkel 24b  

 Kiirmenetlus 

 1. Käesoleva artikli kohaselt 

vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub 

viivitamata ja seda kohaldatakse seni, 

kuni selle suhtes ei esitata vastuväidet 

kooskõlas lõikega 2. Delegeeritud 

õigusakti teatavaks tegemisel Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse 

kiirmenetluse kasutamist. 

 2. Nii Euroopa Parlament kui ka 

nõukogu võivad delegeeritud õigusakti 
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 ET 

suhtes esitada vastuväiteid artikli 24a 

lõikes 6 osutatud korras. Sellisel juhul 

tunnistab komisjon pärast seda, kui 

Euroopa Parlament või nõukogu teatab 

oma otsusest esitada vastuväide, õigusakti 

viivitamata kehtetuks. 

Selgitus 

Uue artikli 24b lisamine oli vajalik kooskõlas eeltoodud muudatusega artikli 18 kolmandas 

lõigus, kus rakendusaktide kiirmenetlus kohandatakse delegeeritud õigusaktidega. 

Muudatusettepanek  111 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 14 

Määrus (EÜ) nr 1069/2009 

Artikkel 40 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kooskõlas artikliga 51a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, mis käsitlevad tingimusi: 

1. Kooskõlas artikliga 51a on 

komisjonil õigus käesoleva määruse 

täiendamiseks vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, mis käsitlevad tingimusi: 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  112 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 14 

Määrus (EÜ) nr 1069/2009 

Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon võtab vastu 

rakendusaktid, mis käsitlevad: 

2. Komisjon võtab käesoleva määruse 

muutmiseks vastu rakendusaktid, mis 

käsitlevad: 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (muutmiseks). 
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Muudatusettepanek  113 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 15 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1069/2009 

Artikkel 41 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

esimese lõigu punkti b alapunktis ii 
osutatud meetmete kohta. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 52 lõikes 3 osutatud menetlusega.“; 

Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et 

käesoleva määruse täiendamiseks 

sätestada punktis b osutatud tingimused.  

Selgitus 

Muudatuse eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  114 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 15 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 1069/2009 

Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte 

esimeses lõigus osutatud meetmete kohta. 

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 

kooskõlas artikli 52 lõikes 3 osutatud 

menetlusega. 

Kooskõlas artikliga 51a on komisjonil 

õigus vastu võtta delegeeritud õigusakte, et 

käesoleva määruse täiendamiseks 

sätestada esimeses lõigus osutatud 

nõuded. 

Selgitus 

Muudatuse eesmärk on kohandada varem kontrolliga regulatiivmenetluse alusel võetud 

meetmed delegeeritud õigusaktide menetlusega. 

Muudatusettepanek  115 

Ettepanek võtta vastu määrus 

I lisa – XII osa – punkt 167 – lõik 4 – punkt 16 – alapunkt b 
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Määrus (EÜ) nr 1069/2009 

Artikkel 42 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kooskõlas artikliga 51a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, millega sätestatakse: 

2. Kooskõlas artikliga 51a on 

komisjonil õigus vastu võtta delegeeritud 

õigusakte, et käesoleva määruse 

täiendamiseks sätestada: 

Selgitus 

Volituse täpsustamine (täiendamiseks). 

Muudatusettepanek  116 

Ettepanek võtta vastu määrus 

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

Määrus (EÜ) nr 1069/2009 

Artikkel 51a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 51a Artikkel 51a 

Delegeeritud volituste rakendamine  Delegeeritud volituste rakendamine  

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

1. Komisjonile antakse õigus võtta 

vastu delegeeritud õigusakte käesolevas 

artiklis sätestatud tingimustel.  

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 lõigetes 1 ja 2, artikli 41 

lõike 1 teises lõigus, artikli 41 lõike 3 

kolmandas lõigus, artikli 42 lõike 2 

esimeses lõigus, artikli 43 lõikes 3, artikli 

45 lõikes 4 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 
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enne viieaastase tähtaja möödumist. 

Volituste delegeerimist pikendatakse 

automaatselt samaks ajavahemikuks, 

välja arvatud juhul, kui Euroopa 

Parlament või nõukogu esitab selle suhtes 

vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad artikli 5 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 volituste delegeerimise igal ajal 

tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud 

volituste delegeerimine. Otsus jõustub 

järgmisel päeval pärast selle avaldamist 

Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 

nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 

mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 

võivad 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 lõigetes 1 ja 2, artikli 41 

lõike 1 teises lõigus, artikli 41 lõike 3 

kolmandas lõigus, artikli 42 lõike 2 

esimeses lõigus, artikli 43 lõikes 3 ning 

artikli 48 lõike 7 esimeses lõigus ja lõikes 

8 osutatud volituste delegeerimise igal ajal 

tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 

lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud 

volituste delegeerimine. Otsus jõustub 

järgmisel päeval pärast selle avaldamist 

Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 

nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 

mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  

4. Enne delegeeritud õigusakti 

vastuvõtmist konsulteerib komisjon 

kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta 

institutsioonivahelises parema õigusloome 

kokkuleppes* sätestatud põhimõtetega iga 

liikmesriigi määratud ekspertidega.  

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule.  

5. Niipea kui komisjon on 

delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta 

selle samal ajal teatavaks Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule.  

6. Artikli 5 lõigete 1 ja 2, artikli 6 

lõigete 1 ja 2, artikli 7 lõike 4, artikli 11 

lõike 2, artikli 15 lõike 1, artikli 17 lõike 2, 

artikli 18 lõike 3, artikli 19 lõike 4, artikli 

20 lõike 11, artikli 21 lõike 6, artikli 27, 

artikli 31 lõike 2, artikli 32 lõike 3, artikli 

40 lõike 1, artikli 42 lõike 2 esimese lõigu, 

6. Artikli 5 lõigete 1 ja 2, artikli 6 

lõigete 1 ja 2, artikli 7 lõike 4, artikli 11 

lõike 2, artikli 15 lõike 1, artikli 17 lõike 2, 

artikli 18 lõike 3, artikli 19 lõike 4, artikli 

20 lõike 11, artikli 21 lõike 6, artikli 27, 

artikli 31 lõike 2, artikli 32 lõike 3, artikli 

40 lõigete 1 ja 2, artikli 41 lõike 1 teise 
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artikli 43 lõike 3 ning artikli 48 lõike 7 

esimese lõigu ja lõike 8 alusel vastu võetud 

delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

lõigu, artikli 41 lõike 3 kolmanda lõigu, 

artikli 42 lõike 2 esimese lõigu, artikli 43 

lõike 3 ning artikli 48 lõike 7 esimese lõigu 

ja lõike 8 alusel vastu võetud delegeeritud 

õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa 

Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu 

jooksul pärast õigusakti Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule teatavaks 

tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet 

või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 

enne selle tähtaja möödumist komisjonile 

teatanud, et nad ei esita vastuväidet. 

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel 

pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra. 

__________________ __________________ 

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

Selgitus 

Volituse kestuse vastavusseviimine ning viidete ajakohastamine kooskõlas eelnevate 

muudatusettepanekutega. 



 

PE610.774v01-00 82/83 AD\1134874ET.docx 

ET 

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS 

Pealkiri Teatavate õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse 

kasutamist, kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 

Viited COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD) 

Vastutav komisjon 

       istungil teada andmise kuupäev 

JURI 

13.3.2017 
   

Arvamuse esitajad 

       istungil teada andmise kuupäev 

ENVI 

13.3.2017 

Arvamuse koostaja 

       nimetamise kuupäev 

Adina-Ioana Vălean 

31.1.2017 

Vastuvõtmise kuupäev 28.9.2017    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

59 

0 

2 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo 

Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, 

Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Seb Dance, Angélique 

Delahaye, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise 

Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-

François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, 

Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Rupert 

Matthews, Valentinas Mazuronis, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, 

Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Annie 

Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian 

Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga 

Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Anja 

Hazekamp, Merja Kyllönen, Ulrike Müller, Stanislav Polčák, Gabriele 

Preuß, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Matt Carthy, Othmar Karas, Olle Ludvigsson, Bernard Monot, Jens 

Nilsson, Marita Ulvskog 

 



 

AD\1134874ET.docx 83/83 PE610.774v01-00 

 ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS 

59 + 

ALDE Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nils 

Torvalds 

ECR Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, 

Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

EFDD Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 

ENF Mireille D'Ornano 

GUE/NGL Matt Carthy, Anja Hazekamp, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

NI Zoltán Balczó 

PPE Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Christofer Fjellner, 

Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Othmar Karas, Peter Liese, Norbert 

Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, 

Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean 

S&D Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Seb Dance, Elena 

Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Gilles 

Pargneaux, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marita Ulvskog, 

Damiano Zoffoli 

VERTS/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor Škrlec 

 

0 – 

  

 

2 0 

ENF Jean-François Jalkh, Bernard Monot 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 


