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TARKISTUKSET 
 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 

vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2009/31/EY 

29 artikla – 1 kohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta antaa liitteiden 

muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 29 a 

artiklan mukaisesti. 

Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 29 a artiklan 

mukaisesti liitteiden mukauttamiseksi 

tieteen ja tekniikan kehitykseen. 

Perustelu 

Tarvitaan yhdenmukainen sanamuoto komission asetuksen COM(2016)0789 kanssa etenkin 

2 artiklan 2 kohdan osalta. 

Tarkistus  2 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2009/31/EY 

29 a artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 29 artiklassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 29 artiklassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään 

kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä. 
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Perustelu 

Mukautetaan vallan siirtämisen kestoa. 

Tarkistus  3 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – I osa – 1 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2009/31/EY 

30 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) Poistetaan 30 artikla. 3) Korvataan 30 artikla seuraavasti: 

 ”30 artikla  

 Komiteamenettely 

 1. Komissiota avustaa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 525/2013 26 artiklalla perustettu 

ilmastonmuutoskomitea*. Tämä komitea 

on Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu 

komitea**. 

 2. Kun viitataan tähän kohtaan, 

sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 

5 artiklaa.” 

 ___________________ 

 * Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 21 

päivänä toukokuuta 2013, järjestelmästä 

kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi 

ja niistä raportoimiseksi sekä muista 

ilmastonmuutosta koskevista tiedoista 

raportoimiseksi kansallisella ja unionin 

tasolla sekä päätöksen N:o 280/2004/EY 

kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 

13). 

 ** Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 

päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 

55, 28.2.2011, s. 13).  
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Perustelu 

Tarvitaan yhdenmukainen sanamuoto komission asetuksen COM(2016)0789 kanssa etenkin 

2 artiklan 4 kohdan osalta. 

Tarkistus  4 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – I osa – 2 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

[...] Poistetaan. 

Perustelu 

Koska mahdollisuudesta toteuttaa säädösvallan siirto valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn sijasta delegoituina säädöksinä tai täytäntöönpanosäädöksinä on 

taakanjakopäätöksen suhteen erimielisyyttä ja koska päätökseen N:o 406/2009/EY perustuvat 

velvollisuudet korvataan toisella asetuksella, jota sovelletaan kaudella 2021–2030, olisi 

suotavaa, ettei tätä päätöstä sisällytetä tähän kokoomasäädökseen. 

Tarkistus  5 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VI osa – 53 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 

1221/2009 ajantasaistamiseksi ja 

arviointimenettelyjen vahvistamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen 

asetuksen liitteitä ja täydennetään sitä 

EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten 

vertaisarvioinnissa sovellettavilla 

menettelyillä. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 

päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 

1221/2009 ajantasaistamiseksi ja 

arviointimenettelyjen vahvistamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen 

asetuksen liitteitä ja täydennetään sitä 

EMAS-järjestelmän toimivaltaisten elinten 

vertaisarvioinnissa sovellettavilla 

menettelyillä, ja toimittaa alakohtaisia 

viiteasiakirjoja sekä toimintaohjeita, jotka 

liittyvät organisaatioiden rekisteröintiin ja 

harmonisointimenettelyihin. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
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Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen 

säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 

kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  6 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VI osa – 53 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) 

N:o 1221/2009 yhdenmukainen 

täytäntöönpano, komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 

koskee tiettyjen menettelyjen 

yhdenmukaistamista ja alakohtaisia 

viiteasiakirjoja. Tätä valtaa olisi 

käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 

mukaisesti. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  7 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1221/2009 

16 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Komissio hyväksyy toimivaltaisten elinten 

yhteistyöfoorumin hyväksymät 

yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat 

ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 

asetuksen täydentämiseksi 48 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 

vahvistetaan toimivaltaisten elinten 

yhteistyöfoorumin hyväksymät 

yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat 

ohjeet. 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  8 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VI osa – 53 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1221/2009 

17 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 

48 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä EMAS-järjestelmän 

toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa 

sovellettavista menettelyistä, joihin 

kuuluvat myös vertaisarviointien tuloksena 

tehtyjä päätöksiä koskevat asianmukaiset 

muutoksenhakumenettelyt. 

3. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 48 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla vahvistetaan EMAS-järjestelmän 

toimivaltaisten elinten vertaisarvioinnissa 

sovellettavat menettelyt, joihin kuuluvat 

myös vertaisarviointien tuloksena tehtyjä 

päätöksiä koskevat asianmukaiset 

muutoksenhakumenettelyt. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  9 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1221/2009 

30 artikla – 6 kohta – 1 alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio hyväksyy akkreditointi- ja 

toimilupaelinten yhteistyöfoorumin 

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 

asetuksen täydentämiseksi delegoituja 
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hyväksymät 

yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat 

ohjeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

säädöksiä 48 a artiklan mukaisesti ja 

ottaa käyttöön akkreditointi- ja 

toimilupaelinten yhteistyöfoorumin 

hyväksymät 

yhdenmukaistamismenettelyjä koskevat 

ohjeet. 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  10 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1221/2009 

46 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Komissio hyväksyy 1 kohdassa 

tarkoitetut alakohtaiset viiteasiakirjat ja 4 

kohdassa tarkoitetut ohjeet 

täytäntöönpanosäädöksillä 49 artiklan 2 

kohdassa tarkoitettua menettelyä 

noudattaen.” 

6. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 

delegoituja säädöksiä 48 a artiklan 

mukaisesti vahvistamalla 1 kohdassa 

tarkoitetut alakohtaiset viiteasiakirjat ja 4 

kohdassa tarkoitetut ohjeet. 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  11 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VI osa – 53 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1221/2009 

”48 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

”48 a artikla ”48 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa 

antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa 

antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 2. Siirretään komissiolle [tämän 
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kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä 

alkaen] määräämättömäksi ajaksi 17 

artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 16 artiklan 4 

kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 30 

artiklan 6 kohdassa, 46 artiklan 6 

kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 

laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 3 

kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 16 artiklan 

4 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 

30 artiklan 6 kohdassa, 46 artiklan 

6 kohdassa ja 48 artiklassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

6. Edellä olevan 17 artiklan 3 kohdan 

tai 48 artiklan nojalla annettu delegoitu 

säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 

Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 

kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

6. Edellä olevan 16 artiklan 

4 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 

30 artiklan 6 kohdan, 46 artiklan 

6 kohdan tai 48 artiklan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
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asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

_______________ _______________ 

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

Perustelu 

Yhdenmukaistetaan säädösvallan siirron kesto ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien 

tarkistusten mukaisesti. 

Tarkistus  12 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VII osa – 59 kohta – 4 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) 

N:o 2150/2002 yhdenmukainen 

täytäntöönpano tulosten tuottamisen, 

tulosten toimittamisessa noudatettavan 

asianmukaisen muodon sekä 

laatuselvitysten sisällön osalta, komissiolle 

olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä 

valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 

182/2011 mukaisesti. 

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) 

N:o 2150/2002 yhdenmukainen 

täytäntöönpano tulosten tuottamisen, 

tulosten toimittamisessa noudatettavan 

asianmukaisen muodon sekä 

laatuselvitysten rakenteen ja ehtojen 

osalta, komissiolle olisi siirrettävä 

täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi 

käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 

mukaisesti. 

Perustelu 

Tarkistuksella halutaan noudattaa tarkistusta siihen artiklaan, jossa sanamuotoja 

mukautetaan tilastojen alalla sovellettavaan viimeaikaiseen lainsäädäntöön. 

Tarkistus  13 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VII osa – 59 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 2150/2002 

1 artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

5. Siirretään komissiolle valta antaa 

5 b artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat tämän asetuksen 

liitteessä III olevan tilastonimikkeistön ja 

komission päätöksellä 2000/532/EY* 

perustetun jäteluettelon välisen 

vastaavuustaulukon vahvistamista.  

5. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 5 b 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla vahvistetaan tämän asetuksen 

liitteessä III olevan tilastonimikkeistön ja 

komission päätöksellä 2000/532/EY* 

perustetun jäteluettelon välinen 

vastaavuustaulukko.  

____________________ ____________________ 

* Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 

päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun 

neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 

artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon 

laatimisesta tehdyn komission päätöksen 

94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun 

neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 

artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten 

jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn 

neuvoston päätöksen 94/904/EY 

korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 

3).  

* Komission päätös 2000/532/EY, tehty 3 

päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun 

neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 

artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon 

laatimisesta tehdyn komission päätöksen 

94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun 

neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 

artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten 

jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn 

neuvoston päätöksen 94/904/EY 

korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 

3).  

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  14 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 2 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 2150/2002 

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Siirretään komissiolle valta antaa laatu- ja 

tarkkuusvaatimusten määrittelemiseksi 

delegoituja säädöksiä 5 b artiklan 

mukaisesti.” 

”Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 5b artiklan 

mukaisesti tämän asetuksen 

täydentämiseksi määrittämällä laatu- ja 

tarkkuusvaatimukset.” 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 
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Tarkistus  15 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 4 alakohta 

Asetus (EY) N:o 2150/2002 

5 a artikla – 1 kohta  

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta antaa 5 b 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

jotka koskevat mukauttamista tietojen 

keräämisessä ja tilastollisessa käsittelyssä 

tapahtuvaan taloudelliseen ja tekniseen 

kehitykseen, tulosten käsittelyä ja 

toimittamista ja liitteissä lueteltujen 

määrittelyjen mukauttamista. 

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 

asetuksen täydentämiseksi 5 b artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla se 

mukautetaan tietojen keräämisessä ja 

tilastollisessa käsittelyssä tapahtuvaan 

taloudelliseen ja tekniseen kehitykseen, 

tulosten käsittelyyn ja toimittamiseen ja 

liitteissä lueteltujen määrittelyjen 

mukauttamiseen. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  16 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 4 alakohta 

Asetus (EY) N:o 2150/2002 

5 b artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 1 artiklan 5 

kohdassa, 3 artiklan 1 ja 4 kohdassa ja 5 a 

artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 5 kohdassa, 

3artiklan 1 ja 4 kohdassa ja 5a artiklassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään 

kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä. 

Perustelu 

Mukautetaan vallan siirtämisen kestoa. 
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Tarkistus  17 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VII osa – 59 kohta – 5 alakohta – 5 alakohta 

Asetus (EY) N:o 2150/2002 

6 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) liitteessä I olevassa 7 jaksossa ja 

liitteessä II olevassa 7 jaksossa 

tarkoitettujen laatuselvitysten sisällön 

määritteleminen. 

c) liitteessä I olevassa 7 jaksossa ja 

liitteessä II olevassa 7 jaksossa 

tarkoitettujen laatuselvitysten rakenteen ja 

yksityiskohtaisten järjestelyjen 
määritteleminen.  

Perustelu 

Tarkistus on johdonmukainen tämän lainsäädäntöaineiston muiden tarkistusten ja tilastoalan 

viimeaikaisen lainsäädännön kanssa. Tämän kohdan asianmukainen laajuus ja tarkoitus 

näyttäisi olevan selvityksen rakenteen ja ehtojen määrittäminen, mitä ehdotetulla 

tarkistuksella selkeytetään. Muita toimielimiä koskevan hyvän yhteistyön puitteissa tämä 

tarkistus osoittaa myös Euroopan parlamentin pyrkimyksen löytää sopu tässä asiassa, sillä se 

hyväksyy ehdotetun menettelyn. 

Tarkistus  18 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – IX osa – 91 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

– muutetaan kyseisen asetuksen 

liitteitä tietyissä tapauksissa;  

– muutetaan kyseisen asetuksen 

liitteitä;  

Perustelu 

Tarkistuksella selkeytetään, että liitteitä muutetaan aina delegoiduilla säädöksillä (131 

artiklan uuden sanamuodon mukaisesti). 

Tarkistus  19 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – IX osa – 91 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1907/2006 

13 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta antaa Siirretään komissiolle valta antaa 
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testausmenetelmien vahvistamiseksi 

delegoituja säädöksiä 131 a artiklan 

mukaisesti. 

delegoituja säädöksiä 131 a artiklan 

mukaisesti asetuksen (EY) N:o 1907/2006 

täydentämiseksi vahvistamalla 

testausmenetelmiä. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  20 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – IX osa – 91 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1907/2006 

41 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Siirretään komissiolle valta antaa 

kemikaalivirastoa kuultuaan 131 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 

muutetaan valittavien asiakirja-aineistojen 

prosenttimäärää ja 5 kohtaan sisältyviä 

valintaperusteita tai lisätään kyseiseen 

kohtaan uusia valintaperusteita. 

7. Siirretään komissiolle valta antaa 

kemikaalivirastoa kuultuaan 131 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän 

asetuksen muuttamiseksi muuttamalla 
valittavien asiakirja-aineistojen 

prosenttimäärää ja päivittämällä 5 kohtaa 

tai lisäämällä siihen uusia 

valintaperusteita. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  21 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – IX osa – 91 kohta – 3 alakohta – 4 a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 1907/2006 

73 artikla – 2 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 4 a) Korvataan 73 artiklan 2 kohta 

seuraavasti:  

2. Lopullinen päätös tehdään 133 

artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. Komissio 

toimittaa muutosehdotuksen 

jäsenvaltioille vähintään 45 päivää ennen 

äänestystä. 

”2. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoitu säädös 131 a artiklan mukaisesti 

tämän asetuksen täydentämiseksi liitteen 

XVII muuttamista koskevalla lopullisella 

päätöksellä.” 
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Perustelu 

Tarkistuksessa muutetaan 2 kohtaa, jotta toimenpide mukautettaisiin delegoituihin säädöksiin 

(133 artiklan 4 kohtaan ei voi viitata, koska se poistetaan säädöksestä). 

Tarkistus  22 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – IX osa – 91 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1907/2006 

”131 a artikla 

Komission teksti Tarkistus 

”131 a artikla  ”131 a artikla  

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 13 artiklan 2 ja 

3 kohdassa, 41 artiklan 7 kohdassa, 

58 artiklan 1 ja 8 kohdassa, 68 artiklan 1 ja 

2 kohdassa, 131 artiklassa ja 138 artiklan 

9 kohdassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 13 artiklan 2 ja 3 

kohdassa, 41 artiklan 7 kohdassa, 58 

artiklan 1 ja 8 kohdassa, 68 artiklan 1 ja 2 

kohdassa, 131 artiklassa ja 138 artiklan 9 

kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään 

kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 2 

ja 3 kohdassa, 41 artiklan 7 kohdassa, 

58 artiklan 1 ja 8 kohdassa, 68 artiklan 1 ja 

2 kohdassa, 131 artiklassa ja 138 artiklan 

9 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 2 

ja 3 kohdassa, 41 artiklan 7 kohdassa, 

58 artiklan 1 ja 8 kohdassa, 68 artiklan 1 ja 

2 kohdassa, 73 artiklan 2 kohdassa, 

131 artiklassa ja 138 artiklan 9 kohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 
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mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

6. Edellä olevan 13 artiklan 2 tai 

3 kohdan, 41 artiklan 7 kohdan, 58 artiklan 

1 tai 8 kohdan, 68 artiklan 1 tai 2 kohdan, 

131 artiklan tai 138 artiklan 9 kohdan 

nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

6. Edellä olevan 13 artiklan 2 tai 

3 kohdan, 41 artiklan 7 kohdan, 58 artiklan 

1 tai 8 kohdan, 68 artiklan 1 tai 2 kohdan, 

73 artiklan 2 kohdan, 131 artiklan tai 

138 artiklan 9kohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

_____________________ _____________________ 

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

Perustelu 

Yhdenmukaistetaan säädösvallan siirron kesto ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien 

tarkistusten mukaisesti. 

Tarkistus  23 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – IX osa – 99 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 
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 Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä valta 

antaa tämän asetuksen täydentämiseksi 

säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan 

mukaisesti myöntämällä poikkeuslupia 

eläinkokeiden kieltoon, jos käytössä 

olevan kosmetiikan ainesosan 

turvallisuuden suhteen ilmenee vakavia 

huolia. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  24 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – IX osa – 99 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan varmistaa niiden 

asetukseen (EY) N:o 1223/2009 

sisältyvien säännösten yhdenmukainen 

täytäntöönpano, jotka koskevat 

eläinkokeisiin liittyviä poikkeuksia, 

komissiolle olisi siirrettävä 

täytäntöönpanovaltaa antaa päätöksiä 

eläinkoekiellosta myönnettävien 

poikkeusten hyväksymiseksi. Tätä valtaa 

olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 

182/2011 mukaisesti. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  25 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – IX osa – 99 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1223/2009 

18 artikla – 2 kohta – 9 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kuudennessa alakohdassa tarkoitetut 

toimenpiteet hyväksytään 

Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 31 a artiklan 
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täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen.  

mukaisesti tämän asetuksen 

täydentämiseksi hyväksymällä 

kuudennessa alakohdassa tarkoitettu 

poikkeus.  

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  26 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – IX osa – 99 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1223/2009 

20 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Siirretään komissiolle valta antaa 

kuluttajien turvallisuutta käsittelevää 

tiedekomiteaa tai muita asiaankuuluvia 

viranomaisia kuultuaan 31 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 

vahvistetaan direktiivin 2005/29/EY 

säännökset huomioon ottaen luettelo 

kosmeettisten valmisteiden yhteydessä 

sallittavien väittämien yhteisistä 

arviointiperusteista.” 

”Siirretään komissiolle valta antaa tämän 

asetuksen täydentämiseksi kuluttajien 

turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa tai 

muita asiaankuuluvia viranomaisia 

kuultuaan 31 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 

direktiivin 2005/29/EY säännökset 

huomioon ottaen luettelo kosmeettisten 

valmisteiden yhteydessä sallittavien 

väittämien yhteisistä arviointiperusteista.” 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  27 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – IX osa – 99 kohta – 4 alakohta – 9 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1223/2009 

”31 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

”31 a artikla ”31 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  
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2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 2 artiklan 3 

kohdassa, 13 artiklan 8 kohdassa, 14 

artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 1 ja 

2 kohdassa, 16 artiklan 8 ja 9 kohdassa, 

20 artiklan 2 kohdassa ja 31 artiklan 1, 2 ja 

3 kohdassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä.  

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 2 artiklan 3 kohdassa, 

13 artiklan 8 kohdassa, 14 artiklan 2 

kohdassa, 15 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 16 

artiklan 8 ja 9 kohdassa, 18 artiklan 2 

kohdassa, 20 artiklan 2 kohdassa ja 31 

artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 

laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 3 

kohdassa, 13 artiklan 8 kohdassa, 14 

artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 1 ja 

2 kohdassa, 16 artiklan 8 ja 9 kohdassa, 

20 artiklan 2 kohdassa ja 31 artiklan 1, 2 ja 

3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen.  

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 3 

kohdassa, 13 artiklan 8 kohdassa, 14 

artiklan 2 kohdassa, 15 artiklan 1 ja 

2 kohdassa, 16 artiklan 8 ja 9 kohdassa, 18 

artiklan 2 kohdassa, 20 artiklan 2 

kohdassa ja 31 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen.  

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  
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6. Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan, 

13 artiklan 8 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan, 

15 artiklan 1 tai 2 kohdan, 16 artiklan 8 tai 

9 kohdan, 20 artiklan 2 kohdan tai 31 

artiklan 1, 2 tai 3 kohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella.  

6. Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan, 

13 artiklan 8kohdan, 14 artiklan 2 kohdan, 

15 artiklan 1 tai 2 kohdan, 16 artiklan 8 tai 

9 kohdan, 18 artiklan 2 kohdan, 

20 artiklan 2 kohdan tai 31 artiklan 1, 2 tai 

3kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella.  

_____________________ _____________________ 

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

Perustelu 

Yhdenmukaistetaan säädösvallan siirron kesto ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien 

tarkistusten mukaisesti. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 143 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissiolle olisi direktiivin 2002/46/EY 

tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä 

valta hyväksyä Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 

artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 

nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 

joilla muutetaan kyseisen direktiivin 

liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi 

tekniikan kehitykseen ja täydennetään 

kyseistä direktiiviä liitteessä II lueteltujen 

aineiden puhtaudelle asetettavien 

vaatimusten osalta ja ravintolisiin 

sisältyvien vitamiinien ja 

Komissiolle olisi direktiivin 2002/46/EY 

tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä 

valta hyväksyä Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 

artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 

nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 

joilla muutetaan kyseisen direktiivin 

liitteitä I ja II niiden mukauttamiseksi 

tekniikan kehitykseen ja täydennetään 

kyseistä direktiiviä liitteessä II lueteltujen 

aineiden puhtaudelle asetettavien 

vaatimusten osalta ja ravintolisiin 

sisältyvien vitamiinien ja 
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kivennäisaineiden vähimmäismäärien 

osalta. On erityisen tärkeää, että komissio 

asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 

päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen 

säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 

kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

kivennäisaineiden vähimmäis- ja 

enimmäismäärien osalta. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  29 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 143 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan varmistaa direktiivin 

2002/46/EY yhdenmukainen 

täytäntöönpano, komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 

koskee vitamiinien ja kivennäisaineiden 

enimmäismäärien vahvistamista. Tätä 

valtaa olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 

182/2011 mukaisesti. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 
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Tarkistus  30 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 143 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2002/46/EY 

5 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 

vitamiineja ja kivennäisaineita koskevien 

vähimmäismäärien vahvistamista 

koskevia delegoituja säädöksiä 12 a 

artiklan mukaisesti. 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 12 a artiklan 

mukaisesti tämän direktiivin 

täydentämiseksi vahvistamalla 

 a) tämän artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettuja vitamiineja ja 

kivennäisaineita koskevat 

vähimmäismäärät; sekä 

Komissio vahvistaa tämän artiklan 1 ja 2 

kohdassa tarkoitetut vitamiinien ja 

kivennäisaineiden enimmäismäärät 

täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen.” 

b) tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitettuja vitamiineja ja 

kivennäisaineita koskevat 

enimmäismäärät. 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  31 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 143 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2002/46/EY 

12 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) Poistetaan 12 artiklan 3 kohta.  3) Korvataan 12 artiklan 3 kohta 

seuraavasti: 

 ”Siirretään komissiolle valta antaa tämän 

direktiivin täydentämiseksi 12 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä 1 

kohdassa tarkoitettujen ongelmien 
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ratkaisemiseksi ja ihmisten terveyden 

suojelemiseksi.  

 Jäsenvaltio, joka on toteuttanut 

suojatoimenpiteitä, voi tässä tapauksessa 

pitää ne voimassa, kunnes kyseiset 

delegoidut säädökset on hyväksytty.” 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. Koska 12 artiklan 3 kohdan 

poistamiselle ei ole esitetty perusteita, kyseisen säädöksen sisältö, joka aiemmin kuului 

valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin, on syytä säilyttää ja yhtenäistää se 

delegoitujen säädösten kanssa. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 143 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta 

Direktiivi 2002/46/EY 

”12 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

”12 a artikla  ”12 a artikla  

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 2 ja 

5 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 2 ja 

5 kohdassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 

12 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 

laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 2 ja 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 2 ja 
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5 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

5 kohdassa, 5 artiklan 4 kohdassa ja 12 

artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

6. Edellä olevan 4 artiklan 2 ja 5 

kohtien, 5 artiklan 4 kohdan tai 12 artiklan 

3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

6. Edellä olevan 4 artiklan 2 ja 5 

kohtien, 5 artiklan 4 kohdan tai 12 artiklan 

3 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

_______________________ _______________________ 

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

Perustelu 

Yhdenmukaistetaan säädösvallan siirron kesto ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien 

tarkistusten mukaisesti. 
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Tarkistus  33 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 144 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan varmistaa direktiivin 

2002/98/EY 29 artiklan toisen kohdan i 

alakohdan yhdenmukainen 

täytäntöönpano, komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vakavista 

epätoivotuista vaikutuksista ja 

vaaratilanteista ilmoitettaessa käytettävän 

menettelyn ja ilmoituksen mallin 

määrittelemiseksi. Tätä valtaa olisi 

käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 

mukaisesti. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  34 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 144 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2002/98/EY 

27 a artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 29 artiklan 

ensimmäisessä ja kolmannessa kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 29 artiklan 

ensimmäisessä ja kolmannessa kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään 

kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä. 
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Perustelu 

Mukautetaan vallan siirtämisen kestoa. 

Tarkistus  35 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 144 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – a alakohta 

Direktiivi 2002/98/EY 

29 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta antaa 27 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla muutetaan liitteissä I–IV esitettyjä 

teknisiä vaatimuksia niiden 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 

kehitykseen. 

Siirretään komissiolle valta antaa 27 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 

liitteissä I–IV esitettyjen teknisten 

vaatimusten mukauttamiseksi tieteen ja 

tekniikan kehitykseen. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  36 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 144 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2002/98/EY 

29 artikla – 2 kohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) Poistetaan toisen kohdan i 

alakohta.  

Poistetaan. 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  37 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 144 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta – d alakohta 

Direktiivi 2002/98/EY 

29 artikla – 5 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

d) Lisätään viides kohta seuraavasti:  Poistetaan. 

”Komissio määrittelee 

täytäntöönpanosäädöksillä menettelyn, 

jolla ilmoitetaan vakavista epätoivotuista 

vaikutuksista ja vaaratilanteista, ja 

ilmoituksen mallin. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen.” 

 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  38 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 146 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2003/99/EY 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

11 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä koordinoiduista 

seurantaohjelmista, jotka koskevat yhtä tai 

useampaa zoonoosia tai zoonoosin 

aiheuttajaa, jos 4 artiklan mukaisen 

rutiiniseurannan avulla kerätyt tiedot eivät 

ole riittäviä. Delegoituja säädöksiä 

annetaan erityisesti silloin, kun havaitaan 

erityisiä tarpeita ja kun on tarpeen arvioida 

riskejä tai vahvistaa zoonooseihin tai 

niiden aiheuttajiin liittyviä viitearvoja 

jäsenvaltioissa tai unionin tasolla. 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän direktiivin täydentämiseksi 

11 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä koordinoiduista 

seurantaohjelmista, jotka koskevat yhtä tai 

useampaa zoonoosia tai zoonoosin 

aiheuttajaa, jos 4 artiklan mukaisen 

rutiiniseurannan avulla kerätyt tiedot eivät 

ole riittäviä. Delegoituja säädöksiä 

annetaan erityisesti silloin, kun havaitaan 

erityisiä tarpeita ja kun on tarpeen arvioida 

riskejä tai vahvistaa zoonooseihin tai 

niiden aiheuttajiin liittyviä viitearvoja 

jäsenvaltioissa tai unionin tasolla. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  39 

Ehdotus asetukseksi 
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Liite I – XII osa – 146 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2003/99/EY 

11 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Korvataan 11 artiklan 

ensimmäinen ja toinen kohta seuraavasti:  

3. Korvataan 11 artikla seuraavasti: 

 ”11 artikla 

 Liitteiden muuttaminen ja 

täytäntöönpanotoimenpiteet 

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla muutetaan liitteitä II, III ja IV ottaen 

erityisesti huomioon seuraavat perusteet: 

Siirretään komissiolle valta antaa 11 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla muutetaan liitteitä II, III ja IV ottaen 

erityisesti huomioon seuraavat perusteet: 

a) zoonoosien, niiden aiheuttajien ja 

mikrobilääkeresistenssin esiintyminen 

eläinpopulaatiossa ja väestössä, rehuissa, 

elintarvikkeissa ja ympäristössä, 

a) zoonoosien, niiden aiheuttajien ja 

mikrobilääkeresistenssin esiintyminen 

eläinpopulaatiossa ja väestössä, rehuissa, 

elintarvikkeissa ja ympäristössä, 

b) uusien seuranta- ja 

raportointivälineiden saatavuus, 

b) uusien seuranta- ja 

raportointivälineiden saatavuus, 

c) kansallisen, eurooppalaisen tai 

maailmanlaajuisen tason suuntausten 

arviointiin liittyvät tarpeet. 

c) kansallisen, eurooppalaisen tai 

maailmanlaajuisen tason suuntausten 

arviointiin liittyvät tarpeet. 

 Muita täytäntöönpanotoimenpiteitä 

voidaan hyväksyä 12 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua komiteamenettelyä 

noudattaen. 

Perustelu 

Sisällytettävät kriteerit ovat uusia, mutta ne tekevät kuitenkin toimivallan siirrosta 

täsmällisempää, koska niissä selvitetään liitteiden muuttamisen mahdolliset perusteet (sen 

sijaan, että siirrolle annettaisiin vapaat kädet). Koska komission ehdotuksessa 11 artiklan 

viimeisessä kohdassa ei ole muutoksia, lienee järkevää lisätä kyseisessä kohdassa mainittujen 

siirtymäkauden toimien poistaminen (koska siirtymäkauden toimia ei enää tarvita). 

Tarkistus  40 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 147 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 

1829/2003 tavoitteiden saavuttamiseksi 

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 

1829/2003 tavoitteiden saavuttamiseksi 
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siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen 

asetuksen liitettä sen mukauttamiseksi 

tekniikan kehitykseen ja täydennetään 

kyseistä asetusta vahvistamalla 

asianmukaisia muuntogeenisten 

organismien esiintymistä elintarvikkeissa 

tai rehuissa koskevia alempia 

kynnysarvoja, joiden alapuolella 

merkitsemisvaatimuksia ei tietyin 

edellytyksin sovelleta, ja vahvistamalla 

erityissääntöjä siitä, mitä tietoja 

elintarvikkeita lopullisille kuluttajille 

toimittavien suurkeittiöiden on annettava. 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen 

asetuksen liitettä sen mukauttamiseksi 

tekniikan kehitykseen ja täydennetään 

kyseistä asetusta määrittämällä, mitkä 

elintarvikkeet ja rehut kuuluvat asetuksen 

eri osien soveltamisalaan, vahvistamalla 

asianmukaisia muuntogeenisten 

organismien esiintymistä elintarvikkeissa 

tai rehuissa koskevia alempia 

kynnysarvoja, joiden alapuolella 

merkitsemisvaatimuksia ei tietyin 

edellytyksin sovelleta, vahvistamalla alan 

toimijoille toimenpiteitä toimivaltaisten 

viranomaisten vaatimusten sekä 

merkintävaatimusten täyttämiseksi ja 

vahvistamalla erityissääntöjä siitä, mitä 

tietoja elintarvikkeita lopullisille 

kuluttajille toimittavien suurkeittiöiden on 

annettava. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 147 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) 

N:o 1829/2003 yhdenmukainen 

täytäntöönpano, komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 

koskee toimenpiteitä, jotka toimijoiden on 

toteutettava toimittaakseen toimivaltaisia 

viranomaisia tyydyttävät todisteet, ja 

toimenpiteitä, jotka toimijoiden on 

toteutettava täyttääkseen 

merkitsemisvaatimukset, sekä sääntöjä, 

joilla helpotetaan tiettyjen säännösten 

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) 

N:o 1829/2003 yhdenmukainen 

täytäntöönpano, komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa tiettyjen 

säännösten yhdenmukaisen soveltamisen 

helpottamiseksi. Tätä valtaa olisi 

käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 

mukaisesti. 
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yhdenmukaista soveltamista. Tätä valtaa 

olisi käytettävä asetuksen (EU) N:o 

182/2011 mukaisesti. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 147 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1829/2003 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi päättää 

täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko 

jokin elintarviketyyppi tämän jakson 

soveltamisalaan. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 34 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla määritetään kuuluuko jokin 

elintarviketyyppi tämän jakson 

soveltamisalaan.  

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 147 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1829/2003 

12 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

34 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan asiamukaisia 

alempia kynnysarvoja erityisesti 

muuntogeenisiä organismeja sisältävien tai 

niistä koostuvien elintarvikkeiden osalta tai 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 34 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla vahvistetaan asiamukaisia alempia 

kynnysarvoja erityisesti muuntogeenisiä 

organismeja sisältävien tai niistä 
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tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon 

ottamiseksi.” 

koostuvien elintarvikkeiden osalta tai 

tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon 

ottamiseksi. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  44 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 147 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1829/2003 

14 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

14 artikla 14 artikla 

Siirretty säädösvalta ja täytäntöönpanovalta Siirretty säädösvalta ja täytäntöönpanovalta 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

34 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla hyväksytään 

erityissäännöt siitä, mitä tietoja 

elintarvikkeita lopullisille kuluttajille 

toimittavien suurkeittiöiden on annettava. 

Suurkeittiöiden erityistilanteen huomioon 

ottamiseksi tällaiset säännöt voivat 

edellyttää 13 artiklan 1 kohdan e 

alakohdassa vahvistettujen vaatimusten 

mukauttamista. 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 34 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 

vahvistamalla 

 a) toimenpiteet, jotka toimijoiden on 

toteutettava toimittaakseen 

12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 

toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät 

todisteet; 

 b) toimenpiteet, jotka toimijoiden on 

toteutettava täyttääkseen 13 artiklassa 

asetetut merkitsemisvaatimukset; sekä 

 c) erityissäännöt siitä, mitä tietoja 

lopullisille kuluttajille elintarvikkeita 

toimittavien suurkeittiöiden on annettava. 

Suurkeittiöiden erityistilanteen huomioon 

ottamiseksi tällaiset säännöt voivat 

edellyttää 13 artiklan 1 kohdan e 

alakohdassa vahvistettujen vaatimusten 

mukauttamista. 
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2. Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä:  

2. Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä 13 artiklan 

yhdenmukaista soveltamista helpottavia 

yksityiskohtaisia sääntöjä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

a) toimenpiteet, jotka toimijoiden on 

toteutettava toimittaakseen 

12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 

toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät 

todisteet;  

 

b) toimenpiteet, jotka toimijoiden on 

toteutettava täyttääkseen 13 artiklassa 

asetetut merkitsemisvaatimukset;  

 

c) 13 artiklan yhdenmukaista 

soveltamista helpottavat yksityiskohtaiset 

säännöt.  

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä noudattaen. 

 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  45 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1829/2003 

15 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio voi päättää 

täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko 

jokin rehutyyppi tämän jakson 

soveltamisalaan. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 34 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla määritetään kuuluuko jokin 

rehutyyppi tämän jakson soveltamisalaan.  
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Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  46 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 147 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1829/2003 

24 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

34 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan asiamukaiset 

alemmat kynnysarvot erityisesti 

muuntogeenisiä organismeja sisältävien tai 

niistä koostuvien rehujen osalta tai tieteen 

ja tekniikan kehityksen huomioon 

ottamiseksi.” 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 34 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla vahvistetaan asianmukaiset alemmat 

kynnysarvot erityisesti muuntogeenisiä 

organismeja sisältävien tai niistä 

koostuvien rehujen osalta tai tieteen ja 

tekniikan kehityksen huomioon 

ottamiseksi. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  47 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 147 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1829/2003 

26 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

26 artikla 26 artikla 

Täytäntöönpanovalta Siirretty säädösvalta ja 

täytäntöönpanovalta 

Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä:  

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 34 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 

vahvistamalla 

a) toimenpiteet, joita toimijoiden on 

toteutettava toimittaakseen 

24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 

toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät 

a) toimenpiteet, joita toimijoiden on 

toteutettava toimittaakseen 

24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut 

toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävät 
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todisteet;  todisteet;  

b) toimenpiteet, joita toimijoiden on 

toteutettava täyttääkseen 25artiklassa 

asetetut merkitsemisvaatimukset.  

b) toimenpiteet, joita toimijoiden on 

toteutettava täyttääkseen 25artiklassa 

asetetut merkitsemisvaatimukset.  

c) 25 artiklan yhdenmukaista 

soveltamista helpottavat yksityiskohtaiset 

säännöt.  

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 35 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä noudattaen.” 

2. Komissio voi hyväksyä 25 artiklan 

yhdenmukaista soveltamista helpottavia 

yksityiskohtaisia sääntöjä 

täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

35 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1829/2003 

”34 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

”34 a artikla ”34 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 12 artiklan 

4 kohdassa, 14 artiklan 1 a kohdassa, 

24 artiklan 4 kohdassa ja 32 artiklan 

kuudennessa kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä.  

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 

kohdassa, 12 artiklan 4 kohdassa, 14 

artiklan 1 kohdassa, 15 artiklan 2 

kohdassa, 24 artiklan 4 kohdassa, 26 

artiklan 1 kohdassa ja 32 artiklan 

kuudennessa kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 

laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 
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kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklan 

4 kohdassa, 14 artiklan 1 a kohdassa, 

24 artiklan 4 kohdassa ja 32 artiklan 

kuudennessa kohdassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 

2 kohdassa, 12 artiklan 4 kohdassa, 

14 artiklan 1 kohdassa, 15 artiklan 

2 kohdassa, 24 artiklan 4 kohdassa, 

26 artiklan 1 kohdassa ja 32 artiklan 

kuudennessa kohdassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen.  

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

6. Edellä olevan 12 artiklan 4 kohdan, 

14 artiklan 1 a kohdan, 24 artiklan 

4 kohdan tai 32 artiklan kuudennen kohdan 

nojalla annettu delegoitu säädös tulee 

voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

6. Edellä olevan 3 artiklan 2 kohdan, 

12 artiklan 4 kohdan, 14 artiklan 1 kohdan, 

15 artiklan 2 kohdan, 24 artiklan 

4 kohdan, 26 artiklan 1 kohdan tai 

32 artiklan kuudennen kohdan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden 

kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 

annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
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ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella.  

jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 

ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 

määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.  

________________________ ________________________ 

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

Perustelu 

Yhdenmukaistetaan säädösvallan siirron kesto ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien 

tarkistusten mukaisesti. 

Tarkistus  49 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 151 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 

2160/2003 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen 

asetuksen liitteitä I, II ja III ja täydennetään 

kyseistä asetusta zoonoosien ja niiden 

aiheuttajien esiintyvyyden vähentämistä 

koskevien unionin tavoitteiden, erityisten 

valvontamenetelmien, kolmansista maista 

peräisin olevaan tuontiin liittyviä 

vaatimuksia koskevien sääntöjen, unionin 

vertailulaboratorioiden vastuualueiden ja 

tehtävien sekä kansallisten 

vertailulaboratorioiden joidenkin 

vastuualueiden ja tehtävien osalta. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 

2160/2003 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen 

asetuksen liitteitä I, II ja III ja täydennetään 

kyseistä asetusta zoonoosien ja niiden 

aiheuttajien esiintyvyyden vähentämistä 

koskevien unionin tavoitteiden, erityisten 

valvontamenetelmien, kolmansista maista 

peräisin olevaan tuontiin liittyviä 

vaatimuksia koskevien sääntöjen, unionin 

vertailulaboratorioiden vastuualueiden ja 

tehtävien, testimenetelmien hyväksymisen 

sekä kansallisten vertailulaboratorioiden 

joidenkin vastuualueiden ja tehtävien 

osalta. On erityisen tärkeää, että komissio 

asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 

päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 
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delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen 

säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 

kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  50 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 151 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) 

N:o 2160/2003 yhdenmukainen 

täytäntöönpano, komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 

koskee testausmenetelmien hyväksymistä. 

Tätä valtaa olisi käytettävä asetuksen 

(EU) N:o 182/2011 mukaisesti. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  51 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 2160/2003 

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale  

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat unionin 

tavoitteita liitteessä I olevassa sarakkeessa 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 13 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

jotka koskevat unionin tavoitteita liitteessä 
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1 lueteltujen zoonoosien ja niiden 

aiheuttajien esiintyvyyden vähentämiseksi 

liitteessä I olevassa sarakkeessa 2 

luetelluissa eläinpopulaatioissa ottaen 

huomioon erityisesti 

I olevassa sarakkeessa 1 lueteltujen 

zoonoosien ja niiden aiheuttajien 

esiintyvyyden vähentämiseksi liitteessä I 

olevassa sarakkeessa 2 luetelluissa 

eläinpopulaatioissa ottaen huomioon 

erityisesti 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  52 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta 

Asetus (EY) N:o 2160/2003 

8 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

13a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat  

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 13 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

jotka koskevat  

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  53 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta 

Asetus (EY) N:o 2160/2003 

9 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt 

5 artiklan 5 kohdassa ja tämän artiklan 

2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten 

asettamisesta jäsenvaltioissa, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 

6 kohdan soveltamista. 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt 

5 artiklan 5 kohdassa ja tämän artiklan 

2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten 

asettamisesta jäsenvaltioissa, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 

6 kohdan soveltamista. 
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Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  54 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta 

Asetus (EY) N:o 2160/2003 

10 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Lupa voidaan peruuttaa samaa menettelyä 

noudattaen, ja komissiolle siirretään valta 

antaa tällaisia vaatimuksia koskevista 

säännöistä delegoituja säädöksiä 

13 a artiklan mukaisesti, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 

6 kohdan soveltamista.” 

”Lupa voidaan peruuttaa samaa menettelyä 

noudattaen. Siirretään komissiolle valta 

antaa delegoituja säädöksiä 13 a artiklan 

mukaisesti tämän asetuksen 

täydentämiseksi antamalla tällaisia 

vaatimuksia koskevia sääntöjä, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 

6 kohdan soveltamista.” 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  55 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 2160/2003 

11 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan unionin 

vertailulaboratorioiden vastuualueet ja 

tehtävät, erityisesti niiden ja kansallisten 

vertailulaboratorioiden toiminnan 

koordinointia koskevilta osin. 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan unionin 

vertailulaboratorioiden vastuualueet ja 

tehtävät, erityisesti niiden ja kansallisten 

vertailulaboratorioiden toiminnan 

koordinointia koskevilta osin. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 
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Tarkistus  56 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 6 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 2160/2003 

11 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan joitakin 

kansallisten vertailulaboratorioiden 

vastuualueita ja tehtäviä, erityisesti niiden 

ja jäsenvaltioissa sijaitsevien 12 artiklan 

1 kohdan a alakohdan mukaisesti 

nimettyjen toimivaltaisten laboratorioiden 

toiminnan koordinointia koskevilta osin. 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan joitakin 

kansallisten vertailulaboratorioiden 

vastuualueita ja tehtäviä, erityisesti niiden 

ja jäsenvaltioissa sijaitsevien 12 artiklan 

1 kohdan a alakohdan mukaisesti 

nimettyjen toimivaltaisten laboratorioiden 

toiminnan koordinointia koskevilta osin. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  57 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 2160/2003 

12 artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanosäädöksillä muitakin 

3 kohdassa tarkoitettuja 

testausmenetelmiä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 

asetuksen täydentämiseksi 13 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä 

hyväksymällä muita kuin tämän kohdan 

ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa 

tarkoitettuja testausmenetelmiä.  

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  58 

Ehdotus asetukseksi 
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Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 8 alakohta 

Asetus (EY) N:o 2160/2003 

13 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

13 artikla 13 artikla 

 Täytäntöönpanotoimenpiteet 

Siirretään komissiolle valta antaa 

asianomaisten terveystodistusten 

muuttamista koskevia delegoituja 

säädöksiä 13 a artiklan mukaisesti. 

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 

asetuksen täydentämiseksi asianomaisten 

terveystodistusten muuttamista koskevia 

delegoituja säädöksiä 13 a artiklan 

mukaisesti. 

Muita täytäntöönpanotoimenpiteitä 

voidaan hyväksyä 14 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. 

Muita täytäntöönpanotoimenpiteitä 

voidaan hyväksyä 14 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). Koska komission ehdotuksessa 13 

artiklan viimeisessä kohdassa ei ole muutoksia, lienee järkevää lisätä kyseisessä kohdassa 

mainittujen siirtymäkauden toimien poistaminen (koska siirtymäkauden toimia ei enää 

tarvita). 

Tarkistus  59 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 151 kohta – 3 alakohta – 9 alakohta 

Asetus (EY) N:o 2160/2003 

”13 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 1, 6 ja 

7 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 

8 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 

4 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 

11 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 13 artiklassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä.  

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 1, 6 ja 7 

kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 8 artiklan 

1 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa, 10 

artiklan 5 kohdassa, 11 artiklan 2 ja 4 

kohdassa, 12 artiklan 3 kohdan 

kolmannessa alakohdassa ja 13 artiklassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
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viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään 

kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 1, 6 

ja 7 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 

8 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 

4 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 

11 artiklan 2 ja 4 kohdassa ja 13 artiklassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 1, 6 

ja 7 kohdassa, 5 artiklan 6 kohdassa, 

8 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 

4 kohdassa, 10 artiklan 5 kohdassa, 

11 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 12 artiklan 3 

kohdan kolmannessa alakohdassa ja 

13 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 

tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 

siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä 

päivää seuraavana päivänä, jona sitä 

koskeva päätös julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

6. Edellä olevan 3 artiklan 1, 6 tai 

7 kohdan, 5 artiklan 6 kohdan, 8 artiklan 

1 kohdan, 9 artiklan 4 kohdan, 10 artiklan 

5 kohdan, 11 artiklan 2 tai 4 kohdan tai 

13 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

6. Edellä olevan 3 artiklan 1, 6 tai 

7 kohdan, 5 artiklan 6 kohdan, 8 artiklan 

1 kohdan, 9 artiklan 4 kohdan, 10 artiklan 

5 kohdan, 11 artiklan 2 tai 4 kohdan, 

12 artiklan 3 kohdan kolmannen 

alakohdan tai 13 artiklan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
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ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

________________________ ________________________ 

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

Perustelu 

Yhdenmukaistetaan säädösvallan siirron kesto ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien 

tarkistusten mukaisesti. 

Tarkistus  60 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 152 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissiolle olisi direktiivin 2004/23/EY 

tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä 

valta hyväksyä Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 

artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 

nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 

joilla täydennetään kyseistä direktiiviä 

kudosten ja solujen sekä kudosten ja 

solujen kanssa kosketuksiin joutuvien ja 

niiden laatuun vaikuttavien tuotteiden ja 

aineiden jäljitettävyyttä koskevilla 

vaatimuksilla sekä tietyillä teknisillä 

vaatimuksilla. On erityisen tärkeää, että 

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 

asianmukaiset kuulemiset, myös 

asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset 

toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 

päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä 

toimielinten välisessä sopimuksessa 

vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 

Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa 

tasavertainen osallistuminen delegoitujen 

säädösten valmisteluun, Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle toimitetaan 

kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin 

Komissiolle olisi direktiivin 2004/23/EY 

tavoitteiden saavuttamiseksi siirrettävä 

valta hyväksyä Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä 

direktiiviä kudosten ja solujen sekä 

kudosten ja solujen kanssa kosketuksiin 

joutuvien ja niiden laatuun vaikuttavien 

tuotteiden ja aineiden jäljitettävyyttä 

koskevilla vaatimuksilla sekä tietyillä 

teknisillä vaatimuksilla, jotta voidaan ottaa 

käyttöön menettelyjä, joilla varmistetaan 

jäljitettävyys ja todennetaan, että tuodut 

kudokset ja solut täyttävät vastaavat laatu- 

ja turvallisuusstandardit. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 
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jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä.  

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä.  

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  61 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 152 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan varmistaa direktiivin 

2004/23/EY yhdenmukainen 

täytäntöönpano, komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 

koskee jäljitettävyyden varmistamisessa ja 

maahantuotujen kudosten ja solujen 

vastaavien laatu- ja 

turvallisuusvaatimusten tarkastamisessa 

noudatettavien menettelyjen 

vahvistamista. Tätä valtaa olisi käytettävä 

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

Poistetaan. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  62 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 152 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2004/23/EY 

8 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 
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5. Siirretään komissiolle valta antaa 

28 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan kudosten ja 

solujen sekä kudosten ja solujen kanssa 

kosketuksiin joutuvien ja niiden laatuun ja 

turvallisuuteen vaikuttavien tuotteiden ja 

aineiden jäljitettävyyttä koskevat 

vaatimukset.  

5. Siirretään komissiolle valta antaa 

28 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä tämän direktiivin 

täydentämiseksi vahvistamalla kudosten ja 

solujen sekä kudosten ja solujen kanssa 

kosketuksiin joutuvien ja niiden laatuun ja 

turvallisuuteen vaikuttavien tuotteiden ja 

aineiden jäljitettävyyttä koskevat 

vaatimukset sekä vahvistamalla menettelyt 

jäljitettävyyden varmistamiseksi unionin 

tasolla. 

Perustelu 

Tarkistuksilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä ja selkeytetään säädösvallan siirtoa 

(täydentävyys). 

Tarkistus  63 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 152 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta 

Direktiivi 2004/23/EY 

8 artikla – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6. Komissio vahvistaa menettelyt 

jäljitettävyyden varmistamiseksi unionin 

tasolla täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen.” 

Poistetaan. 

Perustelu 

Tarkistuksilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä ja selkeytetään säädösvallan siirtoa 

(täydentävyys). 

Tarkistus  64 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 152 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2004/23/EY 

9 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 
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4. Komissio vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksillä menettelyt 

vastaavien laatu- ja turvallisuusvaatimusten 

tarkastamiseksi 1 kohdan mukaisesti. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 29 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä noudattaen. 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

28 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä tämän asetuksen 

täydentämiseksi vahvistamalla menettelyt 

vastaavien laatu- ja turvallisuusvaatimusten 

tarkastamiseksi 1 kohdan mukaisesti. 

Perustelu 

Tarkistuksilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  65 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 152 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2004/23/EY 

28 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta antaa 

ensimmäisen kohdan a–i alakohdassa 

tarkoitettuja teknisiä vaatimuksia koskevia 

delegoituja säädöksiä 28 a artiklan 

mukaisesti.  

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 

direktiivin täydentämiseksi ensimmäisen 

kohdan a–i alakohdassa tarkoitettuja 

teknisiä vaatimuksia koskevia delegoituja 

säädöksiä 28 a artiklan mukaisesti.  

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  66 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 152 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta 

Direktiivi 2004/23/EY 

”28 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

”28 a artikla  ”28 a artikla  

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 
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määräämättömäksi ajaksi 8 artiklan 

5 kohdassa ja 28 artiklan toisessa kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä.  

viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 5 kohdassa, 

9 artiklan 4 kohdassa ja 28 artiklan 

toisessa kohdassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. Komissio laatii 

siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 

5 kohdassa ja 28 artiklan toisessa kohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 

kyseisessä päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 

voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 

jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 

jonakin myöhempänä, kyseisessä 

päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 

olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 

5 kohdassa, 9 artiklan 4 kohdassa ja 

28 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 

kyseisessä päätöksessä mainittu 

säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 

voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 

jona sitä koskeva päätös julkaistaan 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 

jonakin myöhempänä, kyseisessä 

päätöksessä mainittuna päivänä. 

Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 

olevien delegoitujen säädösten 

pätevyyteen.  

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

6. Edellä olevan 8 artiklan 5 kohdan 

tai 28 artiklan toisen kohdan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden 

kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 

annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

6. Edellä olevan 8 artiklan 5 kohdan, 9 

artiklan 4 kohdan tai 28 artiklan toisen 

kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
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neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 

jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 

ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 

määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

________________________ ________________________ 

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

Perustelu 

Yhdenmukaistetaan säädösvallan siirron kesto ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien 

tarkistusten mukaisesti. 

Tarkistus  67 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 153 kohta – 2 alakohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 852/2004 

4 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

13 a artiklan mukaisesti 3 kohdassa 

tarkoitettujen erityisten 

hygieniatoimenpiteiden vahvistamiseksi 

delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 

erityisesti 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 13 a artiklan 

mukaisesti tämän asetuksen 

täydentämiseksi vahvistamalla 3 kohdassa 

tarkoitetut erityiset hygieniatoimenpiteet, 

jotka koskevat erityisesti 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  68 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 153 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 852/2004 

6 artikla – 3 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) delegoitu säädös, joka komissiolla 

on valta antaa 13 a artiklan mukaisesti. 

c) delegoitu säädös, joka komissiolla 

on valta antaa 13 a artiklan mukaisesti ja 

jolla täydennetään tätä asetusta. 
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Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  69 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 153 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta 

Asetus (EY) N:o 852/2004 

13 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla myönnetään poikkeuksia 

liitteiden I ja II osalta ottaen huomioon 

asiaan liittyvät riskitekijät ja edellyttäen, 

että poikkeukset eivät vaikuta tämän 

asetuksen seuraavien tavoitteiden 

saavuttamiseen: 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä tämän asetuksen 

täydentämiseksi myöntämällä poikkeuksia 

liitteiden I ja II osalta erityisesti 5 artiklan 

täytäntöönpanon helpottamiseksi pienille 

yrityksille ottaen huomioon asiaan liittyvät 

riskitekijät ja edellyttäen, että poikkeukset 

eivät vaikuta tämän asetuksen tavoitteiden 

saavuttamiseen. 

a) 5 artiklan täytäntöönpanon 

helpottaminen pienille yrityksille; 

 

b) laitoksille, jotka tuottavat, 

käsittelevät tai jalostavat raaka-ainetta, 

joka on tarkoitettu pitkälle jalostettujen 

elintarvikkeiden tuotantoon ja jolle on 

tehty käsittely, joka takaa sen 

turvallisuuden. 

 

Perustelu 

Tarkistus vastaa paremmin 2 kohdan alkuperäistä sanamuotoa. Poikkeukset eivät saisi 

vaikuttaa asetuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Komission ehdottama sanamuoto on 

käsittämätön, koska siinä kytketään poikkeusten syyt asetuksen tavoitteisiin (a ja b alakohta 

eivät ole asetuksen tavoitteita). Tämän lisäksi b alakohta ei ilmene 13 artiklan nykyisessä 

sanamuodossa. 

Tarkistus  70 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 153 kohta – 2 alakohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 852/2004 

”13 a artikla 
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Komission teksti Tarkistus 

”13 a artikla  ”13 a artikla  

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 4 artiklan 

4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdan c 

alakohdassa, 12 artiklassa ja 13 artiklan 1 

ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 4 kohdassa, 

6 artiklan 3 kohdan c alakohdassa ja 13 

artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 

laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 

kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 

4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdan c 

alakohdassa, 12 artiklassa ja 13 artiklan 1 

ja 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 

tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 

siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä 

päivää seuraavana päivänä, jona sitä 

koskeva päätös julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 

4 kohdassa, 6 artiklan 3 kohdan c 

alakohdassa ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen.  

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

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

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

6. Edellä olevan 4 artiklan 4 kohdan, 

6 artiklan 3 kohdan c alakohdan tai 

13 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

6. Edellä olevan 4 artiklan 4 kohdan, 

6 artiklan 3 kohdan c alakohdan tai 

13 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

__________________ __________________ 

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

Perustelu 

Yhdenmukaistetaan säädösvallan siirron kesto ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien 

tarkistusten mukaisesti. 

Tarkistus  71 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 155 kohta – 2 alakohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 854/2004 

17 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

18 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla myönnetään poikkeuksia 

liitteistä I, II, III, IV, V ja VI ottaen 

huomioon asiaan liittyvät riskitekijät ja 

edellyttäen, että poikkeukset eivät vaikuta 

seuraavien tämän asetuksen tavoitteiden 

saavuttamiseen: 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 

18 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla myönnetään poikkeuksia 

liitteistä I, II, III, IV, V ja VI ottaen 

huomioon asiaan liittyvät riskitekijät ja 

edellyttäen, että poikkeukset eivät vaikuta 

tämän asetuksen tavoitteiden 

saavuttamiseen, jotta saadaan aikaan 

seuraavaa: 
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Perustelu 

17 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus selkeyttää säädösvallan siirtoa (täydentävyys). 

Tarkistus  72 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 155 kohta – 2 alakohta – 3 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 854/2004 

18 artikla – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

Rajoittamatta 16 artiklan ja 17 artiklan 

1 kohdan yleistä soveltamista komissio voi 

vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä 

seuraavassa luetellut toimenpiteet. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen.”  

Rajoittamatta 17artiklan 1 kohdan yleistä 

soveltamista siirretään komissiolle valta 

antaa tämän asetuksen täydentämiseksi 

18 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan seuraavat 

toimenpiteet:  

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. Viittausta 16 artiklaan ei enää 

tarvita, koska komission ehdotuksen mukaan kyseinen artikla poistetaan. 

Tarkistus  73 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 155 kohta – 2 alakohta – 4 alakohta 

Asetus (EY) N:o 854/2004 

”18 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

”18 a artikla  ”18 a artikla  

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä 

alkaen] määräämättömäksi ajaksi 

17 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä 

alkaen] viiden vuoden ajaksi 17 artiklan 1 

ja 2 kohdassa ja 18 artiklassa tarkoitettu 

valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio 

laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 

kertomuksen viimeistään yhdeksän 
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kuukautta ennen tämän viiden vuoden 

kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 

jatketaan ilman eri toimenpiteitä 

samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 

parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 

jatkamista viimeistään kolme kuukautta 

ennen kunkin kauden päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 1 

ja 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 

tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 

siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä 

päivää seuraavana päivänä, jona sitä 

koskeva päätös julkaistaan Euroopan 

unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 1 

ja 2 kohdassa ja 18 artiklassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti. 

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

6. Edellä olevan 17 artiklan 1 tai 

2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

6. Edellä olevan 17 artiklan 1 tai 

2 kohdan ja 18 artiklan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 
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__________________ __________________ 

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

Perustelu 

Yhdenmukaistetaan säädösvallan siirron kesto ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien 

tarkistusten mukaisesti. 

Tarkistus  74 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 2 alakohta – 5 a luetelmakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 – muista kuin sairauden riskin 

vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja 

terveyteen viittaavista sallituista 

terveysväitteistä laaditun unionin 

luettelon ja näiden väitteiden käyttöä 

koskevien edellytysten, kyseiseen 

luetteloon tehtävien muutosten tai 

lisäysten sekä väitteiden 

hyväksymishakemuksia koskevien 

lopullisten päätösten hyväksyminen.  

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  75 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) 

N:o 1924/2006 yhdenmukainen 

täytäntöönpano, komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 

koskee muista kuin sairauden riskin 

vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja 

terveyteen viittaavista sallituista 

terveysväitteistä laaditun unionin 

luettelon ja näiden väitteiden käyttöä 

koskevien edellytysten hyväksymistä, 

kyseiseen luetteloon tehtäviä muutoksia 

Poistetaan. 
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tai lisäyksiä sekä lopullisia päätöksiä 

hakemuksista, joilla haetaan hyväksyntää 

väitteille. Tätä valtaa olisi käytettävä 

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

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  76 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1924/2006 

1 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäljempänä olevaa 7 artiklaa ja 10 artiklan 

2 kohdan a ja b alakohtaa ei sovelleta, kun 

on kyse pakkaamattomista elintarvikkeista 

(hedelmien, vihannesten ja leivän kaltaiset 

tuoretuotteet mukaan lukien), jotka on 

asetettu myyntiin loppukuluttajille tai 

suurtalouksille, tai myyntipisteessä ostajan 

pyynnöstä pakatuista elintarvikkeista tai 

välitöntä myyntiä varten ennalta pakatuista 

elintarvikkeista. Siirretään komissiolle 

valta antaa kyseisten pakkaamattomien 

elintarvikkeiden merkintöjä koskevia 

delegoituja säädöksiä 24 a artiklan 

mukaisesti. Kansallisia säännöksiä voidaan 

soveltaa kyseisten delegoitujen säädösten 

mahdolliseen antamiseen asti.” 

Jäljempänä olevaa 7 artiklaa ja 10 artiklan 

2 kohdan a ja b alakohtaa ei sovelleta, kun 

on kyse pakkaamattomista elintarvikkeista 

(hedelmien, vihannesten ja leivän kaltaiset 

tuoretuotteet mukaan lukien), jotka on 

asetettu myyntiin loppukuluttajille tai 

suurtalouksille, tai myyntipisteessä ostajan 

pyynnöstä pakatuista elintarvikkeista tai 

välitöntä myyntiä varten ennalta pakatuista 

elintarvikkeista. Siirretään komissiolle 

valta antaa kyseisten pakkaamattomien 

elintarvikkeiden merkintöjä koskevia 

delegoituja säädöksiä 24 a artiklan 

mukaisesti tämän asetuksen 

täydentämiseksi. Kansallisia säännöksiä 

voidaan soveltaa kyseisten delegoitujen 

säädösten mahdolliseen antamiseen asti. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  77 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1924/2006 

1 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

4. Yleisluonteisten ilmaisujen 

(nimitysten) osalta, joita on perinteisesti 

käytetty osoittamaan elintarvike- tai 

juomaryhmän sellainen erityisominaisuus, 

jolla saattaa olla vaikutusta ihmisten 

terveyteen, asianomaiset elintarvikealan 

toimijat voivat pyytää poikkeusta 

3 kohdasta. Pyyntö lähetetään jäsenvaltion 

toimivaltaiselle kansalliselle 

viranomaiselle, joka toimittaa sen 

viipymättä komissiolle. Komissio 

hyväksyy ja julkistaa 

elintarviketeollisuuden toimijoita koskevat 

säännöt, joiden mukaisesti kyseiset 

pyynnöt on esitettävä, jotta varmistetaan, 

että pyyntö käsitellään avoimesti ja 

kohtuullisessa ajassa. Siirretään 

komissiolle valta antaa 3 kohdasta 

myönnettäviä poikkeuksia koskevia 

delegoituja säädöksiä 24 a artiklan 

mukaisesti. 

4. Yleisluonteisten ilmaisujen 

(nimitysten) osalta, joita on perinteisesti 

käytetty osoittamaan elintarvike- tai 

juomaryhmän sellainen erityisominaisuus, 

jolla saattaa olla vaikutusta ihmisten 

terveyteen, asianomaiset elintarvikealan 

toimijat voivat pyytää poikkeusta 

3 kohdasta. Pyyntö lähetetään jäsenvaltion 

toimivaltaiselle kansalliselle 

viranomaiselle, joka toimittaa sen 

viipymättä komissiolle. Komissio 

hyväksyy ja julkistaa 

elintarviketeollisuuden toimijoita koskevat 

säännöt, joiden mukaisesti kyseiset 

pyynnöt on esitettävä, jotta varmistetaan, 

että pyyntö käsitellään avoimesti ja 

kohtuullisessa ajassa. Siirretään 

komissiolle valta antaa tämän asetuksen 

täydentämiseksi 3 kohdasta myönnettäviä 

poikkeuksia koskevia delegoituja säädöksiä 

24 a artiklan mukaisesti. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  78 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 2 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1924/2006 

3 artikla – 2 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta antaa 

24 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat poikkeuksia 

tämän artiklan toisen alakohdan d 

alakohdasta tapauksissa, joissa on kyse 

ravintoaineista, joita ei saa riittävästi 

tasapainoisesta ja monipuolisesta 

ruokavaliosta; delegoiduissa säädöksissä 

vahvistetaan poikkeusten 

soveltamisedellytykset jäsenvaltioissa 

vallitsevat erityisolosuhteet huomioon 

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 

asetuksen täydentämiseksi 24 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat poikkeuksia tämän artiklan toisen 

kohdan d alakohdasta tapauksissa, joissa 

on kyse ravintoaineista, joita ei saa 

riittävästi tasapainoisesta ja monipuolisesta 

ruokavaliosta; delegoiduissa säädöksissä 

vahvistetaan poikkeusten 

soveltamisedellytykset jäsenvaltioissa 

vallitsevat erityisolosuhteet huomioon 
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ottaen. ottaen. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  79 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta – a alakohta – i alakohta 

Asetus (EY) N:o 1924/2006 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Siirretään komissiolle valta antaa 

viimeistään 19 päivänä tammikuuta 2009 

24 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan 

ravintosisältöprofiilit, poikkeukset mukaan 

luettuina, joita elintarvikkeiden tai eräiden 

elintarvikeryhmien on vastattava, jotta 

niiden yhteydessä voidaan esittää 

ravitsemus- tai terveysväitteitä, sekä 

elintarvikkeita tai elintarvikeryhmiä 

koskevien, ravintosisältöprofiileihin 

perustuvien ravitsemus- ja 

terveysväitteiden käytön edellytykset.” 

Siirretään komissiolle valta antaa 

viimeistään 19 päivänä tammikuuta 2009 

24 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä tämän asetuksen 

täydentämiseksi vahvistamalla 
ravintosisältöprofiilit, poikkeukset mukaan 

luettuina, joita elintarvikkeiden tai eräiden 

elintarvikeryhmien on vastattava, jotta 

niiden yhteydessä voidaan esittää 

ravitsemus- tai terveysväitteitä, sekä 

elintarvikkeita tai elintarvikeryhmiä 

koskevien, ravintosisältöprofiileihin 

perustuvien ravitsemus- ja 

terveysväitteiden käytön edellytykset.” 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  80 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta – a alakohta – ii alakohta  

Asetus (EY) N:o 1924/2006 

4 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Siirretään komissiolle valta antaa 

24 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat 

ravintosisältöprofiilien ja niiden käytön 

edellytysten ajantasaistamista tieteellisen 

kehityksen huomioon ottamiseksi. Tätä 

”Siirretään komissiolle valta antaa tämän 

asetuksen täydentämiseksi 24 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat ravintosisältöprofiilien ja niiden 

käytön edellytysten ajantasaistamista 

tieteellisen kehityksen huomioon 
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tarkoitusta varten kuullaan sidosryhmiä, 

erityisesti elintarvikealan toimijoita ja 

kuluttajajärjestöjä.”  

ottamiseksi. Tätä tarkoitusta varten 

kuullaan sidosryhmiä, erityisesti 

elintarvikealan toimijoita ja 

kuluttajajärjestöjä.”  

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  81 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 3 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1924/2006 

4 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Siirretään komissiolle valta antaa 

24 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä toimenpiteistä, jotka koskevat 

sellaisten muiden kuin 3 kohdassa 

tarkoitettujen elintarvikkeiden tai 

elintarvikeryhmien määrittämistä, joiden 

osalta ravitsemus- tai terveysväitteitä 

rajoitetaan tai joiden osalta väitteet 

kielletään tieteellisen näytön perusteella. 

5. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 

24 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä toimenpiteistä, jotka koskevat 

sellaisten muiden kuin 3 kohdassa 

tarkoitettujen elintarvikkeiden tai 

elintarvikeryhmien määrittämistä, joiden 

osalta ravitsemus- tai terveysväitteitä 

rajoitetaan tai joiden osalta väitteet 

kielletään tieteellisen näytön perusteella. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  82 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1924/2006 

13 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Kuultuaan viranomaista komissio 

hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä 

unionin luettelon 1 kohdassa tarkoitetuista 

sallituista väitteistä sekä kaikki tarpeelliset 

näiden väitteiden käyttöä koskevat 

edellytykset viimeistään 31 päivänä 

tammikuuta 2010. Nämä 

3. Kuultuaan viranomaista komissio 

hyväksyy 24 a artiklan mukaisesti 

delegoiduilla säädöksillä unionin luettelon 

1 kohdassa tarkoitetuista sallituista 

väitteistä ja kaikki tarpeelliset näiden 

väitteiden käyttöä koskevat edellytykset 

viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2010. 
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täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä (oikeudellisen yksikön ehdottama 

sanamuoto). 

Tarkistus  83 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 5 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1924/2006 

13 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Kuultuaan viranomaista komissio 

hyväksyy omasta aloitteestaan tai 

jäsenvaltion pyynnöstä 

täytäntöönpanosäädöksellä kaikki sellaiset 

muutokset 3 kohdassa tarkoitettuun 

luetteloon, jotka perustuvat yleisesti 

hyväksyttyyn tieteelliseen näyttöön. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

4. Kuultuaan viranomaista komissio 

hyväksyy omasta aloitteestaan tai 

jäsenvaltion pyynnöstä 24 a artiklan 

mukaisesti delegoidulla säädöksellä kaikki 

sellaiset muutokset 3 kohdassa 

tarkoitettuun luetteloon, jotka perustuvat 

yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen 

näyttöön. 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä (oikeudellisen yksikön ehdottama 

sanamuoto). 

Tarkistus  84 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1924/2006 

17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio hyväksyy laatuselvitysten 

puitteita koskevat toimenpiteet 

täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

Siirretään komissiolle valta tehdä tämän 

asetuksen täydentämiseksi lopullinen 

päätös hyväksymistä koskevasta 

hakemuksesta delegoiduilla säädöksillä 
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25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen.  

24 a artiklan mukaisesti.  

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  85 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 6 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1924/2006 

17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) ennen viisivuotisjakson päättymistä 

ja edellyttäen, että väite edelleen täyttää 

tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, 

komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksellä toimenpiteitä 

väitteen hyväksymiseksi ilman käyttöä 

koskevia rajoituksia. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

b) ennen viisivuotisjakson päättymistä 

ja edellyttäen, että väite edelleen täyttää 

tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, 

siirretään komissiolle valta antaa tämän 

asetuksen täydentämiseksi 24 a artiklan 

mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 

toimenpiteitä väitteen hyväksymiseksi 

ilman käyttöä koskevia rajoituksia. 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  86 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1924/2006 

18 artikla – 5 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Mikäli viranomainen antaa lausunnon, 

jossa ei tueta väitteen sisällyttämistä 4 

kohdassa tarkoitettuun luetteloon, komissio 

tekee päätöksen hakemuksesta 

täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

Komissio antaa tämän asetuksen 

täydentämiseksi 24 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 

hakemuksesta tehtyä komission päätöstä, 

mikäli viranomainen antaa lausunnon, 

jossa ei tueta väitteen sisällyttämistä 4 

kohdassa tarkoitettuun luetteloon.  
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menettelyä noudattaen.  

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  87 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 7 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1924/2006 

18 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) ennen viisivuotisjakson päättymistä 

ja edellyttäen, että väite edelleen täyttää 

tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, 

komissio hyväksyy 

täytäntöönpanosäädöksellä toimenpiteitä 
väitteen hyväksymiseksi ilman käyttöä 

koskevia rajoituksia. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

b) ennen viisivuotisjakson päättymistä 

ja edellyttäen, että väite edelleen täyttää 

tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset, 

komissio antaa tämän asetuksen 

täydentämiseksi 24 a artiklan mukaisesti 

delegoituja säädöksiä väitteen 

hyväksymiseksi ilman käyttöä koskevia 

rajoituksia. 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  88 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 8 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1924/2006 

”24 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

”24 a artikla  ”24 a artikla  

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 
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määräämättömäksi ajaksi 1 artiklan 2 ja 

4 kohdassa, 3 artiklassa, 4 artiklan 1 ja 

5 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä.  

viiden vuoden ajaksi 1 artiklan 2 ja 

4 kohdassa, 3 artiklassa, 4 artiklan 1 ja 

5 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 

13 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 17 artiklan 3 

ja 4 kohdassa, 18 artiklan 5 kohdassa ja 

26 artiklan 6 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään 

kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 2 ja 

4 kohdassa, 3 artiklassa, 4 artiklan 1 ja 

5 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen.  

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 2 ja 

4 kohdassa, 3 artiklassa, 4 artiklan 1 ja 

5 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 

13 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 17 artiklan 3 

ja 4 kohdassa, 18 artiklan 5 kohdassa ja 

28 artiklan 6 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen.  

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle. 

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

6. Edellä olevan 1 artiklan 2 tai 4 6. Edellä olevan 1 artiklan 2 tai 4 
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kohdan, 3 artiklan, 4 artiklan 1 tai 5 

kohdan tai 8 artiklan 2 kohdan nojalla 

annettu delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden 

kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 

annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 

jos sekä Euroopan parlamentti että 

neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 

päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 

ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 

parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 

määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella. 

kohdan, 3 artiklan, 4 artiklan 1 tai 5 

kohdan, 8 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 3 

ja 4 kohdan, 17 artiklan 3 ja 4 kohdan, 

18 artiklan 5 kohdan tai 28 artiklan 

6 kohdan a alakohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

_______________________ _______________________ 

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

Perustelu 

Yhdenmukaistetaan säädösvallan siirron kesto ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien 

tarkistusten mukaisesti. 

Tarkistus  89 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 158 kohta – 4 alakohta – 10 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1924/2006 

28 artikla – 6 kohta – a alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) viranomaista kuultuaan komissio 

hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä tällä 

tavalla hyväksyttyjä terveysväitteitä 

koskevan päätöksen. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

ii) viranomaista kuultuaan komissio 

antaa tämän asetuksen täydentämiseksi 

24 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla vahvistetaan tällä tavalla 

hyväksytyt terveysväitteet. 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 
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Tarkistus  90 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VII osa – 159 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 

1925/2006 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen 

asetuksen liitteitä I ja II niiden 

mukauttamiseksi tekniikan tai tieteen 

kehitykseen ja liitettä III kiellettyjen, 

rajoitusten piiriin kuuluvien tai unionin 

valvonnan alaisten vitamiinien, 

kivennäisaineiden ja eräiden muiden 

aineiden käytön sallimiseksi ja joilla 

täydennetään kyseistä asetusta 

määrittelemällä lisää sellaisia 

elintarvikkeita tai elintarvikeryhmiä, joihin 

ei saa lisätä vitamiineja eikä 

kivennäisaineita, määrittelemällä vitamiini- 

ja kivennäisainevalmisteiden 

puhtausvaatimukset ja määrittelemällä 

vähimmäismäärä vitamiinin tai 

kivennäisaineen esiintymiselle 

elintarvikkeessa poikkeuksena 

merkittävästä määrästä. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 

1925/2006 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla muutetaan kyseisen 

asetuksen liitteitä I ja II niiden 

mukauttamiseksi tekniikan tai tieteen 

kehitykseen ja liitettä III kiellettyjen, 

rajoitusten piiriin kuuluvien tai unionin 

valvonnan alaisten vitamiinien, 

kivennäisaineiden ja eräiden muiden 

aineiden käytön sallimiseksi ja joilla 

täydennetään kyseistä asetusta 

määrittelemällä lisää sellaisia 

elintarvikkeita tai elintarvikeryhmiä, joihin 

ei saa lisätä vitamiineja eikä 

kivennäisaineita, määrittelemällä vitamiini- 

ja kivennäisainevalmisteiden 

puhtausvaatimukset, määrittelemällä 

vähimmäismäärä vitamiinin tai 

kivennäisaineen esiintymiselle 

elintarvikkeessa poikkeuksena 

merkittävästä määrästä, määrittelemällä 

elintarvikkeisiin lisättyjen vitamiinien ja 

kivennäisaineiden enimmäismäärät ja 

määrittelemällä edellytykset tietyn 

vitamiinin tai kivennäisaineen lisäämisen 

rajoittamiselle tai kieltämiselle. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
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delegoituja säädöksiä.  kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  91 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VII osa – 159 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) 

N:o 1925/2006 yhdenmukainen 

täytäntöönpano, komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 

koskee elintarvikkeeseen lisättävien 

vitamiinien tai kivennäisaineiden määriä 

sekä tietyn vitamiinin tai kivennäisaineen 

lisäämistä rajoittavia tai lisäämisen 

kieltäviä ehtoja. Tätä valtaa olisi 

käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 

mukaisesti. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  92 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 159 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1925/2006 

4 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Siirretään komissiolle valta antaa 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä toimenpiteistä, joilla 

määritellään lisää sellaisia elintarvikkeita 

”Siirretään komissiolle valta antaa tämän 

asetuksen täydentämiseksi 13 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä 

toimenpiteistä, joilla määritellään lisää 
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tai elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä 

vitamiineja eikä kivennäisaineita, 

tieteellisen näytön perusteella ja niiden 

ravintosisältö huomioon ottaen.” 

sellaisia elintarvikkeita tai 

elintarvikeryhmiä, joihin ei saa lisätä 

vitamiineja eikä kivennäisaineita, 

tieteellisen näytön perusteella ja niiden 

ravintosisältö huomioon ottaen.” 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  93 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 159 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1925/2006 

5 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat toimenpiteitä, 

joilla määritellään liitteessä II lueteltujen 

vitamiini- ja kivennäisvalmisteiden 

puhtausvaatimukset, lukuun ottamatta 

puhtausvaatimuksia, joita sovelletaan 

tämän artiklan 2 kohdan nojalla. 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat toimenpiteitä, 

joilla määritellään liitteessä II lueteltujen 

vitamiini- ja kivennäisvalmisteiden 

puhtausvaatimukset, lukuun ottamatta 

puhtausvaatimuksia, joita sovelletaan 

tämän artiklan 2 kohdan nojalla. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  94 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 159 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1925/2006 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Kun elintarvikkeeseen lisätään 

vitamiinia tai kivennäisainetta, myytävässä 

elintarvikkeessa olevan vitamiinin tai 

kivennäisaineen kokonaismäärä, olipa 

tarkoitus mikä tahansa, ei saa ylittää 

enimmäismääriä. Komissio vahvistaa 

nämä määrät täytäntöönpanosäädöksellä. 

1. Kun elintarvikkeeseen lisätään 

vitamiinia tai kivennäisainetta, myytävässä 

elintarvikkeessa olevan vitamiinin tai 

kivennäisaineen kokonaismäärä, olipa 

tarkoitus mikä tahansa, ei saa ylittää 

enimmäismääriä. Komissio antaa tämän 

asetuksen täydentämiseksi 13 a artiklan 
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Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 14 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua menettelyä noudattaen. 

Komissio voi siksi esittää enimmäismääriä 

koskevia toimenpide-ehdotuksia 19 

päivään tammikuuta 2009 mennessä. 

Tiivistettyjen ja kuivattujen tuotteiden 

osalta vahvistettava enimmäismäärä on se 

määrä, joka on valmistajan ohjeiden 

mukaan kulutettavaksi valmistetussa 

elintarvikkeessa.  

mukaisesti delegoituja säädöksiä 

kyseisistä enimmäismääristä. Komissio 

voi siksi esittää enimmäismääriä koskevia 

toimenpide-ehdotuksia 19 päivään 

tammikuuta 2009 mennessä. Tiivistettyjen 

ja kuivattujen tuotteiden osalta 

vahvistettava enimmäismäärä on se määrä, 

joka on valmistajan ohjeiden mukaan 

kulutettavaksi valmistetussa 

elintarvikkeessa.  

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä ja selkeytetään säädösvallan siirtoa 

(täydentävyys). 

Tarkistus  95 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 159 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1925/2006 

6 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio määrittelee tietyn 

vitamiinin tai kivennäisaineen 

elintarvikkeeseen tai elintarvikeryhmään 

lisäämistä rajoittavat tai lisäämisen 

kieltävät ehdot 

täytäntöönpanosäädöksellä. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

2. Komissio antaa 13 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 

määritellään tietyn vitamiinin tai 

kivennäisaineen elintarvikkeeseen tai 

elintarvikeryhmään lisäämistä rajoittavat 

tai lisäämisen kieltävät ehdot.  

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  96 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 159 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1925/2006 

6 artikla – 6 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

6. Vitamiinin tai kivennäisaineen 

lisäämisen elintarvikkeeseen pitää 

vaikuttaa kyseisen vitamiinin tai 

kivennäisaineen esiintymiseen 

elintarvikkeessa vähintään merkitsevänä 

määränä, jos sellainen on määritetty 

asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä 

XIII olevan A osan 2 kohdan mukaisesti. 

Siirretään komissiolle valta antaa 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä toimenpiteistä, joilla määritetään 

elintarvikkeessa esiintyvän vitamiinin tai 

kivennäisaineen vähimmäismäärät, myös 

mahdolliset alhaisemmat määrät 

poikkeuksena merkittävistä määristä, 

tiettyjen elintarvikkeiden tai 

elintarvikeryhmien osalta. 

6. Vitamiinin tai kivennäisaineen 

lisäämisen elintarvikkeeseen pitää 

vaikuttaa kyseisen vitamiinin tai 

kivennäisaineen esiintymiseen 

elintarvikkeessa vähintään merkitsevänä 

määränä, jos sellainen on määritetty 

asetuksen (EU) N:o 1169/2011 liitteessä 

XIII olevan A osan 2 kohdan mukaisesti. 

Siirretään komissiolle valta antaa tämän 

asetuksen täydentämiseksi 13 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä 

toimenpiteistä, joilla määritetään 

elintarvikkeessa esiintyvän vitamiinin tai 

kivennäisaineen vähimmäismäärät, myös 

mahdolliset alhaisemmat määrät 

poikkeuksena merkittävistä määristä, 

tiettyjen elintarvikkeiden tai 

elintarvikeryhmien osalta. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  97 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 159 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1925/2006 

7 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Lisättyjä vitamiineja ja 

kivennäisaineita sisältävien 

elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin, 

esillepanoon tai mainontaan ei saa sisältyä 

sellaista mainintaa tai viittausta, jonka 

mukaan tasapainoisesta ja monipuolisesta 

ruokavaliosta ei saisi riittävästi 

ravintoaineita. Siirretään komissiolle valta 

antaa 13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat tästä säännöstä 

poikkeamista tietyn ravintoaineen osalta. 

1. Lisättyjä vitamiineja ja 

kivennäisaineita sisältävien 

elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin, 

esillepanoon tai mainontaan ei saa sisältyä 

sellaista mainintaa tai viittausta, jonka 

mukaan tasapainoisesta ja monipuolisesta 

ruokavaliosta ei saisi riittävästi 

ravintoaineita. Siirretään komissiolle valta 

antaa tämän asetuksen täydentämiseksi 

13 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, jotka koskevat tästä säännöstä 

poikkeamista tietyn ravintoaineen osalta 
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Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  98 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 159 kohta – 3 alakohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1925/2006 

”13 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

”13 a artikla ”13 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen  Siirretyn säädösvallan käyttäminen  

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 

3 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 

1 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa, 

7 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 2 ja 

5 kohdassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä.  

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 3 kohdassa, 

4 artiklassa, 5 artiklan 1 kohdassa, 

6 artiklan 1, 2 ja 6 kohdassa, 7 artiklan 

1 kohdassa ja 8 artiklan 2 ja 5 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään 

kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 

3 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 

1 kohdassa, 6 artiklan 6 kohdassa, 

7 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 2 ja 

5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 

3 kohdassa, 4 artiklassa, 5 artiklan 

1 kohdassa, 6 artiklan 2 ja 6 kohdassa, 

7 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 2 ja 

5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
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mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen.  

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen.  

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

6. Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan, 4 

artiklan, 5 artiklan 1 kohdan, 6 artiklan 

6 kohdan, 7 artiklan 1 kohdan tai 8 artiklan 

2 tai 5 kohdan nojalla annettu delegoitu 

säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 

Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 

kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

6. Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan, 4 

artiklan, 5 artiklan 1 kohdan, 6 artiklan 2 ja 

6 kohdan, 7 artiklan 1 kohdan tai 8 artiklan 

2 tai 5 kohdan nojalla annettu delegoitu 

säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 

Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 

kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

__________________ __________________ 

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

Perustelu 

Yhdenmukaistetaan säädösvallan siirron kesto ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien 

tarkistusten mukaisesti. 

Tarkistus  99 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 164 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta 

Direktiivi 2009/128/EY 

20 a artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 
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2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 

3 kohdassa, 8 artiklan 7 kohdassa, 

14 artiklan 4 kohdassa ja 15 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettu valta antaa 

delegoituja säädöksiä. 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 3 kohdassa, 

8 artiklan 7 kohdassa, 14 artiklan 

4 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään 

kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä. 

Perustelu 

Mukautetaan vallan siirtämisen kestoa. 

Tarkistus  100 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 164 kohta – 3 alakohta – 5 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2009/128/EY 

21 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a) Poistetaan 21 artiklan 2 kohta. 

Perustelu 

Tarkistuksella poistetaan 21 artiklan kohta, jossa viitataan valvonnan käsittävään 

sääntelymenettelyyn (ja jota komissio ei epähuomiossa poistanut ehdotuksestaan). 

Tarkistus  101 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – VII osa – 165 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 

470/2009 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 

Komissiolle olisi asetuksen (EY) N:o 

470/2009 tavoitteiden saavuttamiseksi 

siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 

unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
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siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä 

asetusta valvonnan toimenpiderajojen 

vahvistamisessa käytettävillä tieteellisillä 

menetelmillä, säännöillä toimenpiteistä 

tilanteissa, joissa todetaan 

hyväksymättömän aineen esiintyminen, 

sekä riskinarviointiin ja 

riskinhallintasuosituksiin liittyvillä 

metodologisilla periaatteilla ja säännöillä, 

jotka koskevat farmakologisesti 

vaikuttavalle aineelle tietyn elintarvikkeen 

osalta vahvistetun jäämän enimmäismäärän 

soveltamista samasta eläinlajista saatavaan 

toiseen elintarvikkeeseen taikka 

farmakologisesti vaikuttavalle aineelle 

yhden tai useamman eläinlajin osalta 

vahvistetun jäämän enimmäismäärän 

soveltamista muihin eläinlajeihin. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä.  

siirron nojalla annettavia delegoituja 

säädöksiä, joilla täydennetään kyseistä 

asetusta valvonnan toimenpiderajojen 

vahvistamisessa käytettävillä tieteellisillä 

menetelmillä, valvonnan 

toimenpiderajoilla jäämille, jotka ovat 

peräisin farmakologisesti vaikuttavista 

aineista, säännöillä toimenpiteistä 

tilanteissa, joissa todetaan 

hyväksymättömän aineen esiintyminen, 

sekä riskinarviointiin ja 

riskinhallintasuosituksiin liittyvillä 

metodologisilla periaatteilla ja säännöillä, 

jotka koskevat farmakologisesti 

vaikuttavalle aineelle tietyn elintarvikkeen 

osalta vahvistetun jäämän enimmäismäärän 

soveltamista samasta eläinlajista saatavaan 

toiseen elintarvikkeeseen taikka 

farmakologisesti vaikuttavalle aineelle 

yhden tai useamman eläinlajin osalta 

vahvistetun jäämän enimmäismäärän 

soveltamista muihin eläinlajeihin. On 

erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 

nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 

lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 

2016 tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti 

varmistaa tasavertainen osallistuminen 

delegoitujen säädösten valmisteluun, 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 

kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 

osallistua komission asiantuntijaryhmien 

kokouksiin, joissa valmistellaan 

delegoituja säädöksiä.  

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  102 

Ehdotus asetukseksi 
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 Liite I – VII osa – 165 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jotta voidaan varmistaa asetuksen (EY) 

N:o 470/2009 säännösten yhdenmukainen 

täytäntöönpano, komissiolle olisi 

siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka 

koskee valvonnan toimenpiderajoja 

farmakologisesti vaikuttavista aineista 

peräisin oleville jäämille. Tätä valtaa olisi 

käytettävä asetuksen (EU) N:o 182/2011 

mukaisesti. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Vastaa tarkistuksia artikloihin, joilla saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän 

sääntelymenettelyn piiriin kuuluneet toimenpiteet vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  103 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 165 kohta – 3 alakohta – 1 alakohta 

Asetus (EY) N:o 470/2009 

13 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

24 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joilla hyväksytään 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 24 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

joilla hyväksytään 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  104 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 165 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 470/2009 

18 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio voi vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksellä valvonnan 

toimenpiderajat jäämille, jotka ovat 

Komissiolle siirretään valta antaa tämän 

asetuksen täydentämiseksi 24 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
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peräisin sellaisista farmakologisesti 

vaikuttavista aineista, joita ei luokitella 

14 artiklan 2 kohdan a, b tai c alakohdan 

mukaisesti, jos se on tarpeen sen 

varmistamiseksi, että asetuksen (EY) N:o 

882/2004 mukainen, tuotuja tai 

markkinoille saatettuja eläimistä saatavia 

elintarvikkeita koskeva valvonta toimii 

asianmukaisesti. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen. 

vahvistetaan valvonnan toimenpiderajat 

jäämille, jotka ovat peräisin sellaisista 

farmakologisesti vaikuttavista aineista, 

joita ei luokitella 14 artiklan 2 kohdan a, b 

tai c alakohdan mukaisesti, jos se on 

tarpeen sen varmistamiseksi, että asetuksen 

(EY) N:o 882/2004 mukainen, tuotuja tai 

markkinoille saatettuja eläimistä saatavia 

elintarvikkeita koskeva valvonta toimii 

asianmukaisesti. 

Komissio voi hyväksyä välittömästi 

sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 

26 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen asianmukaisesti 

perustelluissa, erittäin kiireellisissä 

tapauksissa, jotka liittyvät ihmisten 

terveyden suojeluun. 

Tämän artiklan nojalla annettaviin 

delegoituihin säädöksiin sovelletaan 24 b 

artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä 

on tarpeen erittäin kiireellisessä 

tapauksessa, johon liittyy riski ihmisten 

terveydelle. 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä, mukaan lukien kiireellinen menettely. 

Tarkistus  105 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 165 kohta – 3 alakohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 470/2009 

18 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio voi hyväksyä välittömästi 

sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 

26 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen asianmukaisesti 

perustelluissa, erittäin kiireellisissä 

tapauksissa, jotka liittyvät ihmisten 

terveyden suojeluun. 

Tämän artiklan nojalla annettaviin 

delegoituihin säädöksiin sovelletaan 24 b 

artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä 

on tarpeen erittäin kiireellisessä 

tapauksessa, johon liittyy riski ihmisten 

terveydelle. 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä, mukaan lukien kiireellinen menettely. 
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Tarkistus  106 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 165 kohta – 3 alakohta – 3 alakohta 

Asetus (EY) N:o 470/2009 

19 artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Siirretään komissiolle valta antaa 24 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 

jotka koskevat valvonnan 

toimenpiderajojen vahvistamisessa 

käytettäviä metodologisia periaatteita ja 

tieteellisiä menetelmiä.” 

”Siirretään komissiolle valta antaa tämän 

asetuksen täydentämiseksi 24 a artiklan 

mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 

koskevat valvonnan toimenpiderajojen 

vahvistamisessa käytettäviä metodologisia 

periaatteita ja tieteellisiä menetelmiä.” 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  107 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 165 kohta – 3 alakohta – 4 alakohta 

Asetus (EY) N:o 470/2009 

24 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän artiklan soveltamista koskevia 

delegoituja säädöksiä 24 a artiklan 

mukaisesti. 

4. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi tämän 

artiklan soveltamista koskevia delegoituja 

säädöksiä 24 a artiklan mukaisesti. 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  108 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 165 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

5) Lisätään V osastoon 24 a artikla 

seuraavasti:  

5) Lisätään V osastoon 24 a ja 24 b 

artikla seuraavasti:  
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Perustelu 

Lisätään viittaus uuteen 24 b artiklaan jäljempänä olevien tarkistusten mukaisesti.  

Tarkistus  109 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 165 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta 

Asetus (EY) N:o 470/2009 

”24 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

”24 a artikla  ”24 a artikla  

Siirretyn säädösvallan käyttäminen Siirretyn säädösvallan käyttäminen 

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 13 artiklan 

2 kohdassa, 19 artiklan 3 kohdassa ja 

24 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä.  

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 13 artiklan 

2 kohdassa, 18 artiklassa, 19 artiklan 

3 kohdassa ja 24 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään 

kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 2 

kohdassa, 19 artiklan 3 kohdassa ja 24 

artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 

säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 13 artiklan 2 

kohdassa, 18 artiklassa, 19 artiklan 3 

kohdassa ja 24 artiklan 4 kohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
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säädösten pätevyyteen.  säädösten pätevyyteen.  

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

5.  Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

6. Edellä olevan 13 artiklan 2 kohdan, 

19 artiklan 3 kohdan tai 24 artiklan 4 

kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 

tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 

parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 

kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

6. Edellä olevan 13 artiklan 2 kohdan, 

18 artiklan, 19 artiklan 3 kohdan tai 

24 artiklan 4 kohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

__________________ __________________ 

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

Perustelu 

Yhdenmukaistetaan säädösvallan siirron kesto ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien 

tarkistusten mukaisesti.  

Tarkistus  110 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 165 kohta – 3 alakohta – 5 alakohta 

Asetus (EY) N:o 470/2009 

24 b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

   

 24 b artikla  
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 Kiireellinen menettely 

 1. Tämän artiklan nojalla annetut 

delegoidut säädökset tulevat voimaan 

viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan 

kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan 

mukaisesti. Kun delegoitu säädös 

annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille 

ja neuvostolle, esitetään samalla ne 

perusteet, joiden vuoksi sovelletaan 

kiireellistä menettelyä. 

 2. Euroopan parlamentti ja neuvosto 

voivat 24 a artiklan 6 kohdassa 

tarkoitetun menettelyn mukaisesti 

vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä 

tapauksessa komissio kumoaa säädöksen 

välittömästi sen jälkeen, kun Euroopan 

parlamentin tai neuvoston päätös 

vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi. 

Perustelu 

Uuden 24 b artiklan lisääminen on tarpeen, koska se vastaa 18 artiklan kolmanteen 

alakohtaan tehtyä muutosta, jolla täytäntöönpanosäädöksiä koskeva kiireellinen menettely 

mukautetaan delegoituihin säädöksiin. 

Tarkistus  111 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 14 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1069/2009 

40 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

51 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä edellytyksistä, jotka koskevat 

1. Siirretään komissiolle valta antaa 

tämän asetuksen täydentämiseksi 51 a 

artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä 

edellytyksistä, jotka koskevat 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  112 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 14 alakohta 
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Asetus (EY) N:o 1069/2009 

40 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komissio antaa seuraavia seikkoja 

koskevia täytäntöönpanosäädöksiä: 

2. Komissio antaa tämän asetuksen 

täydentämiseksi seuraavia seikkoja 

koskevia täytäntöönpanosäädöksiä: 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  113 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 15 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1069/2009 

41 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Komissio antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä ensimmäisen 

alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen 

vaatimusten vahvistamiseksi. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen.” 

Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 51 a artiklan 

mukaisesti tämän asetuksen 

täydentämiseksi vahvistamalla b 

alakohdassa tarkoitetut edellytykset.  

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  114 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 15 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1069/2009 

41 artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Komissio antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä ensimmäisessä 

alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten 

vahvistamiseksi. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 51 a artiklan 

mukaisesti tämän asetuksen 

täydentämiseksi vahvistamalla 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 



 

PE610.774v01-00 80/84 AD\1134874FI.docx 

FI 

52 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 

menettelyä noudattaen.” 

edellytykset. 

Perustelu 

Tarkistuksella saatetaan aikaisemmin valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin 

kuulunut toimenpide vastaamaan delegoituja säädöksiä. 

Tarkistus  115 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I – XII osa – 167 kohta – 4 alakohta – 16 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1069/2009 

42 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

51 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä, joissa vahvistetaan seuraavat: 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 

51 a artiklan mukaisesti delegoituja 

säädöksiä tämän asetuksen 

täydentämiseksi vahvistamalla seuraavat: 

Perustelu 

Selkeytetään vallan siirtämistä (täydentämistä varten). 

Tarkistus  116 

Ehdotus asetukseksi 

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

Asetus (EY) N:o 1069/2009 

”51 a artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

”51 a artikla ”51 a artikla 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen  Siirretyn säädösvallan käyttäminen  

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 

delegoituja säädöksiä koskevat tässä 

artiklassa säädetyt edellytykset.  

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

määräämättömäksi ajaksi 5 artiklan 1 ja 2 

kohdassa, 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 

7 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 

2 kohdassa, 15 artiklan 1 kohdassa, 

17 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 

3 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 

2. Siirretään komissiolle [tämän 

kokoomasäädöksen voimaantulopäivästä] 

viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 1 ja 2 

kohdassa, 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 

7 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 

2 kohdassa, 15 artiklan 1 kohdassa, 

17 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 

3 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 
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20 artiklan 11 kohdassa, 21 artiklan 

6 kohdassa, 27 artiklassa, 31 artiklan 

2 kohdassa, 32 artiklan 3 kohdassa, 

40 artiklan 1 kohdassa, 42 artiklan 

2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 

43 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklan 7 ja 

8 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä.  

20 artiklan 11 kohdassa, 21 artiklan 

6 kohdassa, 27 artiklassa, 31 artiklan 

2 kohdassa, 32 artiklan 3 kohdassa, 

40 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 41 artiklan 1 

kohdan toisessa alakohdassa ja 3 kohdan 

kolmannessa alakohdassa, 42 artiklan 

2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 

43 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklan 7 ja 

8 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä 

säädösvaltaa koskevan kertomuksen 

viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 

tämän viiden vuoden kauden päättymistä. 

Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 

toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 

jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 

vastusta tällaista jatkamista viimeistään 

kolme kuukautta ennen kunkin kauden 

päättymistä. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 1 ja 

2 kohdassa, 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 

7 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 

2 kohdassa, 15 artiklan 1 kohdassa, 

17 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 

3 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 

20 artiklan 11 kohdassa, 21 artiklan 

6 kohdassa, 27 artiklassa, 31 artiklan 

2 kohdassa, 32 artiklan 3 kohdassa, 

40 artiklan 1 kohdassa, 42 artiklan 

2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 

43 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklan 7 ja 

8 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 1 ja 

2 kohdassa, 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 

7 artiklan 4 kohdassa, 11 artiklan 

2 kohdassa, 15 artiklan 1 kohdassa, 

17 artiklan 2 kohdassa, 18 artiklan 

3 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 

20 artiklan 11 kohdassa, 21 artiklan 

6 kohdassa, 27 artiklassa, 31 artiklan 

2 kohdassa, 32 artiklan 3 kohdassa, 

40 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 41 artiklan 1 

kohdan toisessa alakohdassa ja 3 kohdan 

kolmannessa alakohdassa, 42 artiklan 

2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 

43 artiklan 3 kohdassa ja 48 artiklan 7 ja 

8 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen. 

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

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

5. Heti kun komissio on antanut 

delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 

tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle.  

6. Edellä olevan 5 artiklan 1 tai 2 

kohdan, 6 artiklan 1 tai 2 kohdan, 

7 artiklan 4 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 

15 artiklan 1 kohdan, 17 artiklan 2 kohdan, 

18 artiklan 3 kohdan, 19 artiklan 4 kohdan, 

20 artiklan 11 kohdan, 21 artiklan 

6 kohdan, 27 artiklan, 31 artiklan 

2 kohdan, 32 artiklan 3 kohdan, 40 artiklan 

1 kohdan, 42 artiklan 2 kohdan 

ensimmäisen alakohdan, 43 artiklan 

3 kohdan tai 48 artiklan 7 tai 8 kohdan 

ensimmäisen alakohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

6. Edellä olevan 5 artiklan 1 tai 2 

kohdan, 6 artiklan 1 tai 2 kohdan, 

7 artiklan 4 kohdan, 11 artiklan 2 kohdan, 

15 artiklan 1 kohdan, 17 artiklan 2 kohdan, 

18 artiklan 3 kohdan, 19 artiklan 4 kohdan, 

20 artiklan 11 kohdan, 21 artiklan 

6 kohdan, 27 artiklan, 31 artiklan 

2 kohdan, 32 artiklan 3 kohdan, 40 artiklan 

1 ja 2 kohdan, 41 artiklan 1 kohdan toisen 

alakohdan ja 3 kohdan kolmannen 

alakohdan, 42 artiklan 2 kohdan 

ensimmäisen alakohdan, 43 artiklan 

3 kohdan tai 48 artiklan 7 tai 8 kohdan 

ensimmäisen alakohdan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 

jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 

ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 

asianomainen säädös on annettu tiedoksi 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 

ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 

Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 

ennen mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

__________________ __________________ 

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

Perustelu 

Yhdenmukaistetaan säädösvallan siirron kesto ja saatetaan viittaukset ajan tasalle aiempien 

tarkistusten mukaisesti. 
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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 
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ENF Jean-François Jalkh, Bernard Monot 

 

Symbolien selitys: 

+ : puolesta 

- : vastaan 

0 : tyhjää 

 

 

 


