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SELETUSKIRI 

1. ETTEPANEKU TAUST 
Pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (millega kohandatakse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga 
regulatiivmenetluse kasutamist) ettepanekut (COM(2013)451) ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 
teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga 
regulatiivmenetluse kasutamist) ettepanekut (COM(2013)452), käsitleb käesolev ettepanek 
ülejäänud kontrolliga regulatiivmenetlusele osutavate põhiõigusaktide vastavusseviimist. 

Komisjon on põhjalikult läbi vaadanud kõik siiani kontrolliga regulatiivmenetlusele osutavad 
õigusaktid, et analüüsida, kas kontrolliga regulatiivmenetluse meetmed vastavad Euroopa 
Liidu toimimise lepingu kriteeriumitele. Analüüsi tulemusena selgus, et teatavad meetmed ei 
kuulu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohaldamisalasse. Juhtudel, kui need 
meetmed vastavad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 kriteeriumitele, tehakse 
seepärast ettepanek anda komisjonile volitused võtta vastu rakendusakte. Mõnel juhul, kui 
komisjonile antud volitused ei ole kooskõlas aluslepinguga, tehakse ettepanek kõnealune säte 
välja jätta. 

2. KOHANDAMISE TEHNIKA 
Käesoleva ettepaneku puhul järgitav lähenemisviis on sarnane eelnenud ettepanekute 
(COM(2013)451 ja COM (2013)452) puhul järgitule. Sellest lähtuvalt on käesolevas 
õiguslikus raamistikus ette nähtud, et kui I lisas loetletud õigusaktidega on sätestatud nõukogu 
28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni 
rakendamisvolituste kasutamise menetlused)1 artikli 5a kasutamine („komiteemenetluse 
otsus”), on komisjonil volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte, samas kui II lisas 
loetletud õigusaktide puhul, millega on sätestatud komiteemenetluse otsuse artikli 5a 
kasutamine, on komisjonil volitused võtta vastu rakendusakte.  

Juhtudel, mil üks säte sisaldab mitmeid volitusi, mis Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklite 290 ja 291 seisukohast on lahknevad (osa volitusi on laadilt delegeerivad ja osa 
rakenduslikud), tehakse ettepanek volituste jaotamiseks. 

I lisas loetletud meetmete puhul kohandatakse ettepanekuga komiteemenetluse otsuse artikli 
5a lõike 6 kohast kiirmenetlust delegeeritud õigusaktide suhtes kohaldatava kiirmenetlusega 
(ettepaneku artikkel 3). 

II lisas loetletud meetmete puhul kohandatakse ettepanekuga komiteemenetluse otsuse artikli 
5a lõike 6 kohast kiirmenetlust viivitamata kohaldatavate rakendusaktide menetlusega 
vastavalt määruse 182/20112 artiklile 8 (komiteemenetluse määrus) (ettepaneku artikli 4 lõige 
2). 

Delegeeritud õigusaktide ega rakendusaktide süsteemiga kohandamine ei mõjuta 
käimasolevaid menetlusi, mille puhul komitee on oma arvamuse komiteemenetluse otsuse 
kohaselt juba esitanud. 

Delegeeritud õigusaktide süsteemiga kohandatud põhiõigusaktid on loetletud käesoleva 
ettepaneku I lisas. Rakendussaktide süsteemiga kohandatud põhiõigusaktid on loetletud 
                                                 
1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.  
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, millega kehtestatakse 

eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida 
kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes, ELT L 55, 28.2.2011, lk 13. 
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käesoleva ettepaneku II lisas. III lisa sisaldab põhiõigusaktides tehtavaid muudatusi seoses 
välja jäetavate sätetega. Loetelud on esitatud poliitikavaldkondade kaupa ja õigusaktide 
vastuvõtmise kronoloogilises järjestuses. 

3. ERALDI LÄBI VAADATAVATE PÕHIÕIGUSAKTIDE LOETELU 
Käesoleva ega ka eelneva kahe vastavusseviimist käsitleva ettepanekuga ei ole hõlmatud 
järgnevalt loetletud kontrolliga regulatiivmenetlusele osutavad õigusaktid, mille suhtes 
nähakse ette eraldi põhjalik läbivaatamine. Nende vastavusse viimine toimub nimetatud 
kavandatavate läbivaatamiste käigus. 

Valdkond Õigusakt 

Põllumajanduse 
ja maaelu 
arengu 
peadirektoraat 
(AGRI) 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 110/2008, 15. 
jaanuar 2008, piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, 
esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning 
millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
1576/89 

Statistika 
peadirektoraat 
(ESTAT) 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 471/2009, 6. mai 
2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta 
kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 

Statistika 
peadirektoraat 
(ESTAT) 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 638/2004, 31. 
märts 2004, liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse 
statistika ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3330/91 kehtetuks 
tunnistamise kohta 

Statistika 
peadirektoraat 
(ESTAT) 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 91/2003, 
16. detsember 2002, raudteeveo statistika kohta 

Siseasjade 
peadirektoraat 
(HOME) 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 810/2009, 13. 
juuli 2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri 

Siseturu ja 
teenuste 
peadirektoraat 
(MARKT) 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/64/EÜ, 13. 
november 2007, makseteenuste kohta siseturul ning direktiivide 
97/7/EÜ, 2002/65/EÜ, 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ muutmise ning 
direktiivi 97/5/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

OLAF  Nõukogu 13. märtsi 1997. aasta määrus (EÜ) nr 515/97 
liikmesriikide haldusasutuste vastastikusest abist ning 
haldusasutuste ja komisjoni vahelisest koostööst tolli- ja 
põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava 
kohaldamise tagamiseks 

Tervise- ja 
tarbijaküsimuste 
peadirektoraat 
(SANCO) 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 396/2005, 23. 
veebruar 2005, taimses ja loomses toidus ja söödas või nende 
pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu 
direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta 
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Tervise- ja 
tarbijaküsimuste 
peadirektoraat 
(SANCO) 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/82/EÜ, 6. 
november 2001, veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse 
eeskirjade kohta, 
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2013/0365 (COD) 

Ettepanek: 

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, 

millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 ja 291 teatavaid 
õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist 

EUROOPA PARLAMENT JA NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2, artikli 53 lõiget 
1, artiklit 62, artikli 100 lõiget 2, artiklit 114, artikli 168 lõike 4 punkte a ja b, artiklit 172, 
artikli 192 lõiget 1, artiklit 207, artikli 214 lõiget 3 ja artikli 338 lõiget 1, 

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut, 

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu riikide parlamentidele, 

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust3, 

võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust4, 

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt 

ning arvestades järgmist: 

(1) Lissaboni lepingu järgselt eristatakse selgelt komisjonile delegeeritud volitusi võtta 
vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad ning mis täiendavad või 
muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi (delegeeritud õigusaktid), 
ning komisjonile antud volitusi võtta vastu ühtsed tingimused õiguslikult siduvate 
Liidu õigusaktide rakendamiseks (rakendusaktid). 

(2) Meetmed, mida Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 lõikes 1 osutatud 
volituste delegeerimine võib hõlmata, vastavad põhimõtteliselt neile, nõukogu otsuse 
1999/468/EÜ5artikliga 5a kehtestatud kontrolliga regulatiivmenetlus.  

(3) Tuleb kohandada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid juba 
jõustunud õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse ja mis vastavad 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 lõike 1 kriteeriumitele. 

(4) Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel käesoleva määrusega kohandatud 
õigusaktide alusel on eriti tähtis, et komisjon korraldaks asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

(5) Tuleb kohandada Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 291 teatavaid juba 
jõustunud õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse ja mis vastavad 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 lõike 2 kriteeriumitele. 

                                                 
3 ELT C […], lk […]. 
4 ELT C […], lk […]. 
5 Nõukogu otsus 1999/468/EÜ, 28. juuni 1999, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste 

kasutamise menetlused, EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.  
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(6) Kui komisjonile antakse rakendamisvolitused, tuleks neid volitusi kasutada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011.6 

(7) Lissaboni lepingu jõustumise tulemusena on vaja ka muuta mitmeid juba kehtivaid 
õigusakte, milles on sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamine, jättes välja 
teatavad nimetatud menetlusega hõlmatud meetmed. 

(8) Käesolev määrus ei tohiks mõjutada käimasolevaid menetlusi, mille puhul komitee on 
enne käesoleva määruse jõustumist oma arvamuse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a 
kohaselt juba esitanud. 

(9) Kuna käesoleva määrusega tehtavad kohandused ja muudatused käsitlevad üksnes 
menetlusi, ei pea liikmesriigid direktiivide puhul neid üle võtma, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

Artikkel 1 

1. Kui määruse I lisas loetletud sätted näevad ette otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõigetes 1–5 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, on komisjon volitatud käesoleva 
määruse artikli 2 kohaselt delegeeritud õigusakte vastu võtma. 

2. Kui I lisas loetletud sätted näevad ette otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 osutatud 
kiirmenetluse kasutamist, on komisjon volitatud käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud 
kiirmenetluse kohaselt delegeeritud õigusakte vastu võtma. 

Artikkel 2 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.  

2. Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte. 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses sätestatud 
hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.  

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal 
teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.  

5. Vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes siis, kui Euroopa Parlament või nõukogu 
ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
teatavakstegemise kuupäeva esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui nii Euroopa Parlament 
kui ka nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et neil ei ole õigusakti 
suhtes vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega 
kahe kuu võrra. 

6. Kui käesoleva määruse I lisas loetletud sätted näevad ette, et otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a 
lõike 3 punktis c määratud tähtaega on kõnealuse otsuse artikli 5a lõike 5 punkti b alusel 
lühendatud, kehtestatakse kõnealuse artikli lõikega 5 ettenähtud tähtajaks üks kuu.  

                                                 
6 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 

mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 
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Artikkel 3 

1. Käesoleva artikli alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktid jõustuvad kohe ja neid 
kohaldatakse seni, kuni nende suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt vastuväiteid. Delegeeritud 
õigusakti teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse 
kasutamist. 

2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad esitada vastuväiteid delegeeritud õigusakti suhtes 
kooskõlas artikli 2 lõikes 5 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon õigusakti 
viivitamata kehtetuks pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest 
esitada vastuväiteid. 

Artikkel 4 

1. Kui määruse II lisas loetletud sätted näevad ette otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõigetes 1–5 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, on komisjon volitatud kooskõlas 
määruse (EL) nr 182/2011 artikli 5 kohase kontrollimenetlusega võtma vastu rakendusakte. 

2. Kui määruse II lisas loetletud sätted näevad ette otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikes 6 
osutatud kiirmenetluse kasutamise, on komisjon volitatud määruse (EL) nr 182/2011 artikli 8 
kohaselt koostoimes artikliga 5 võtma vastu viivitamata kohaldatavaid rakendusakte. 

Artikkel 5 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 66/2010, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1221/2009, nõukogu direktiivis 97/70/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1333/2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2002/46/EÜ ja 
nõukogu määruses (EÜ) nr 1257/96 tehakse käesoleva määruse III lisas loetletud muudatused. 

Artikkel 6 

Käesolev määrus ei mõjuta käimasolevaid menetlusi, mille puhul komitee on oma arvamuse 
otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a kohaselt juba esitanud. 

Artikkel 7 

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. 

Brüssel, 

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 
president eesistuja
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I LISA  

Otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a viidatud kontrolliga regulatiivmenetlusele osutavad 
õigusaktide sätted, mida kohandatakse delegeeritud õigusaktide süsteemiga7 

A. SIDEVÕRGUD, SISU JA TEHNOLOOGIA 
1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 733/2002, 22. aprill 2002, 

tippdomeeni.eu kasutuselevõtu kohta 

Artikli 3 lõike 1 punkt a** 

Artikli 5 lõige 1 

Artikli 5 lõige 2 

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/22/EÜ, 7. märts 2002, 
universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv) 

Artikkel 35 

3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 2002/21/EÜ, 7. märts 2002, 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv) 

Artikli 13a lõige 4 

B. KLIIMAMEETMED 
4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 406/2009/EÜ, 23. aprill 2009, milles 

käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid aastaks 2020 

Artikli 3 lõige 6 

Artikli 11 lõige 3 

5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, millega 
luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ 

Artikli 3d lõige 3 

Artikli 3f lõige 9 

Artikli 10 lõige 4 

Artikli 10 a lõige 1 

Artikli 10 a lõige 7 

Artikli 10 a lõige 8 

Artikli 10 a lõige 13 

                                                 
7 Teavitamise eesmärgil on artikli 2 lõike 6 alusel lühendatud tähtaegadele osutavad sätted tähistatud 

käesolevas lisas * märgiga, artikli 3 alusel kiirmenetlusele osutavad sätted on tähistatud käesolevas lisas 
** märgiga ja artikli 2 lõike 6 alusel lühendatud tähtaegadele osutavad sätted on tähistatud käesolevas 
lisas *** märgiga. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:EN:PDF
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Artikli 11 a lõige 9 

Artikli 11b lõige 7 

Artikli 14 lõige 1 

Artikkel 15 viies lõik 

Artikli 19 lõige 3 

Artikkel 22 

Artikli 24 lõike 1 punkt b 

Artikli 24 lõige 3 

Artikli 24 a lõige 1 

Artikli 24 a lõige 2 

Artikli 25 lõige 2 

Artikli 25 a lõige 1 

IV lisa A osa 

C. ENERGEETIKA 
6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/92/EÜ, 22. oktoober 2008, ühenduse 

menetluse kohta tööstuslikele lõpptarbijatele määratud gaasi- ja elektrihindade 
läbipaistvuse parandamiseks (uuestisõnastamine). 

Artikkel 6 

D. ETTEVÕTLUS JA TÖÖSTUS 
7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 715/2007, 20. juuni 2007, mis 

käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja 
kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust 

Artikli 5 lõige 3 

Artikkel 8 

Artikli 14 lõige 2 

Artikli 14 lõige 3 

8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EÜ, 17. mai 2006, mis käsitleb 
masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (uuesti sõnastatud) 

Artikli 8 lõike 1 punkt a 

E. KESKKOND 

9. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 66/2010, 25. november 2009, ELi 
ökomärgise kohta. 

Artikli 6 lõige 7 

Artikli 8 lõige 2 

Artikkel 15 
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10. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1221/2009, 25. november 2009, 
organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ 

Artikli 17 lõige 3 

Artikli 48 lõige 2 

F. STATISTIKA 
11. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 453/2008, 23. aprill 2008, ühenduse 

vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta 

Artikli 2 lõige 1 

Artikli 3 lõige 1 

Artikli 7 lõige 1 

Artikli 7 lõige 3 

12. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 177/2008, 20. veebruar 2008, 
millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik 
ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93 

Artikli 3 lõige 6 

Artikli 5 lõige 2 

Artikli 6 lõige 3 seoses meetmetega, mis on seotud ühiste kvaliteedistandardite 
vastuvõtmisega koostoimes artikli 15 lõike 1 punktiga c seoses ühiste 
kvaliteedistandardite vastuvõtmisega 

Artikli 8 lõige 3 

Artikli 15 lõige 1 

13. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 2007, 
välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta 

Artikli 5 lõige 4 

Artikli 6 lõige 3 seoses ühiste kvaliteedistandardite vastuvõtmisega koostoimes 
artikli 9 lõike 2 punktiga a 

Artikli 9 lõike 2 punkt b 

Artikli 9 lõike 2 punkt c seoses nõuetekohaste ühiste kvaliteedistandardite 
määratlusega 

14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta määrus (EÜ) nr 1445/2007, 11. detsember 
2007, millega kehtestatakse ostujõu pariteetide alusandmete esitamise ning nende 
arvutamise ja levitamise ühiseeskirjad 

Artikli 7 lõige 4 ühiste kvaliteedikriteeriumide vastuvõtmisega, millel 
kvaliteedikontroll põhineb koostoimes artikli 12 lõike 3 punktiga c seoses 
kvaliteedikriteeriumide määratlusega 

Artikli 12 lõige 3 

15. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1552/2005, 7. september 2005, 
ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva statistika kohta 
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Artikli 5 lõige 2 

Artikli 7 lõige 3 

Artikli 8 lõige 2 

Artikli 9 lõige 4 seoses kvaliteedinõuete või mis tahes vajalike meetmete 
vastuvõtmisega andmete kvaliteedi parandamiseks 

Artikli 10 lõige 2 

Artikkel 13 

16. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 184/2005, 12. jaanuar 2005, 
ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste 
otseinvesteeringute statistika kohta 

Artikli 4 lõige 3 seoses ühiste kvaliteedistandardite vastuvõtmisega 

Artikkel 10  

17. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003, 16. juuni 2003, tulu ja 
elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta 

Artikli 6 lõige 2  

Artikli 15 lõige 5 koostoimes artikli 15 lõike 2 punktiga a seoses läbilõikeosa igasse 
valdkonda lisatavate esmaste sihtmuutujate loetelu ning kestevosasse lisatavate 
sihtmuutujate loetelu määratlemisega, kaasa arvatud muutujakoodide 
kindlaksmääramine 

Artikli 15 lõige 5 koostoimes artikli 15 lõike 2 punktiga c 

Artikli 15 lõige 5 koostoimes artikli 15 lõike 2 punktiga e 

Artikli 15 lõige 5 koostoimes artikli 15 lõike 2 punktiga f 

18. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 450/2003, 27. veebruar 2003, 
tööjõukuluindeksi kohta 

Artikli 2 lõige 4 

Artikli 3 lõige 2 

Artikli 4 lõige 1 

Artikli 4 lõige 2 

Artikli 8 lõige 1 

Artikli 11 punkt a 

Artikli 11 punkt b 

Artikli 11 punkt d 

Artikli 11 punkt e 

Artikli 11 punkt f seoses eraldi kvaliteedikriteeriumide kehtestamisega edastatavatele 
jooksvatele ja tagasiulatuvatele andmetele 

Artikli 11 punkt i 

Lisa punkt 3 
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19. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 437/2003, 27. veebruar 2003, 
reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste aruannete kohta 

Artikkel 5 

Artikli 7 lõige 2 

Artikli 10 lõige 2 

20. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2150/2002, 25. november 2002, 
jäätmestatistika kohta 

Artikli 1 lõige 5 

Artikli 3 lõige 1 

Artikli 4 lõige 3 

Artikli 5 lõige 4 

Artikli 6 lõike 2 punkt a  

Artikli 6 lõike 2 punkt b 

Artikli 6 lõike 2 punkt c seoses nõuetekohaste kvaliteedi hindamiskriteeriumide 
määramisega 

Artikli 6 lõike 2 punkt d 

Artikli 8 lõige 3 

I lisa jao 7 punkt 1 

II lisa jao 7 punkt 1 

G. SISETURG JA TEENUSED 
21. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/110/EÜ, 16. september 2009, mis 

käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise 
järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ 

Artikli 14 lõige 1 

22. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/81/EÜ, 13. juuli 2009, millega 
kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate 
ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja 
muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ 

Artikli 68 lõige 1*** 

Artikli 69 lõige 2*** 

H. LIIKUVUS JA TRANSPORT 
23. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 391/2009, 23. aprill 2009, laevade 

kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ühiste eeskirjade ja 
standardite kohta 

Artikkel 13 

Artikli 14 lõige 1 
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Artikli 14 lõige 2 

24. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/45/EÜ, 6. mai 2009, reisilaevade 
ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta (uuesti sõnastatud) 

Artikli 10 lõige 3 

25. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 725/2004, 31. märts 2004, laevade 
ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta 

Artikli 10 lõige 2** 

26. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/59/EÜ 
laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise seadmete kohta sadamates 

Artikkel 15 

27. Nõukogu direktiiv 97/70/EÜ, 11. detsember 1997, millega kehtestatakse vähemalt 
24 meetri pikkustele kalalaevadele ühtne ohutuskord 

Artikli 8 punkt b 

I. TERVISE- JA TARBIJAKÜSIMUSTE PEADIREKTORAAT 
28. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1223/2009, 30. november 2009, 

kosmeetikatoodete kohta 

Artikli 2 lõige 3 

Artikli 13 lõige 8 

Artikli 14 lõige 2 

Artikli 15 lõige 1 

Artikli 15 lõige 2** 

Artikli 16 lõige 8 

Artikli 16 lõige 9** 

Artikli 20 lõige 2 

Artikli 31 lõige 1** 

Artikli 31 lõige 2 

Artikli 31 lõige 3 

29. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2009, 21. oktoober 2009 , 
taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 
91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

Artikli 8 lõike 4 viimane lause koostoimes artikli 78 lõike 1 punktiga b 

Artikli 25 lõige 3 koostoimes artikli 78 lõike 1 punktiga e 

Artikkel 26 koostoimes artikli 78 lõike 1 punktiga f 

Artikli 27 lõige 2 koostoimes artikli 78 lõike 1 punktiga h 

Artikli 29 lõike 6 esimese lõigu teine lause koostoimes artikli 78 lõike 1 punktiga c 

Artikli 30 lõige 3 koostoimes artikli 78 lõike 1 punktiga i 

Artikli 52 lõike 4 viimane lõik koostoimes artikli 78 lõike 1 punktiga j 
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Artikli 54 lõige 5 koostoimes artikli 78 lõike 1 punktiga k 

Artikli 58 lõige 2 koostoimes artikli 78 lõike 1 punktiga l 

Artikli 65 lõige 1 koostoimes artikli 78 lõike 1 punktiga m 

Artikli 68 kolmas lõik koostoimes artikli 78 lõike 1 punktiga n 

Artikli 78 lõike 1 punkt a 

II lisa punkt 3.6.5 

 

30. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009, 21. oktoober 2009, 
milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete 
kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 

Artikli 5 lõige 1** 

Artikli 5 lõige 2* 

Artikli 6 lõige 1 

Artikli 6 lõige 2* 

Artikli 7 lõige 4 

Artikli 11 lõige 2 

Artikli 15 lõige 1 

Artikli 17 lõige 2 

Artikli 18 lõige 3 

Artikli 19 lõige 4 

Artikli 20 lõige 11 

Artikli 21 lõige 6 

Artikkel 27 

Artikli 31 lõige 2 

Artikli 32 lõige 3 

Artikli 40 punkt a  

Artikli 40 punkt b 

Artikli 40 punkti f 

Artikli 42 lõike 2 punkt a 

Artikli 42 lõike 2 punkt b  

Artikli 42 lõike 2 punkt c 

Artikli 43 lõige 3 

Artikli 48 lõike 7 punkt a  

Artikli 48 lõike 7 punkt b  

Artikkel 48 lõige 7 punkt d 
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Artikli 48 lõige 8 

31. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 767/2009, 13. juuli 2009, sööda 
turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 
96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ  

Artikli 6 lõige 2** 

Artikli 17 lõige 4 

Artikli 20 lõige 2 

Artikli 27 lõige 1 

Artikli 32 lõige 4 

32. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 470/2009, 6. mai 2009, milles 
sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide 
kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 

Artikli 13 lõige 2 

Artikli 19 lõige 3 

Artikli 24 lõige 4 
33. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1334/2008, 16. detsember 2008, mis 

käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja 
maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust 
(EMÜ) nr 1601/91, määrusi (EÜ) nr 2232/96 ja (EÜ) nr 110/2008 ning direktiivi 
2000/13/EÜ 

Artikli 8 lõige 2** 

Artikkel 22** 

Artikli 25 lõige 3 
34. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1333/2008, 16. detsember 2008, 

toidu lisaainete kohta 

Artikli 9 lõige 2 

Artikli 24 lõige 3* 

Artikli 30 lõige 1* 

Artikli 30 lõige 2* 

Artikli 30 lõige 3* 

Artikli 30 lõige 5 

Artikkel 31* 

35. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1332/2008, 16. detsember 2008, mis 
käsitleb toiduensüüme ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 83/417/EMÜ, 
nõukogu määrust (EÜ) nr 1493/1999, direktiivi 2000/13/EÜ, nõukogu direktiivi 
2001/112/EÜ ja määrust (EÜ) nr 258/97 
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Artikli 17 lõige 5 

36. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1331/2008, 16. detsember 2008, 
millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja 
maitseainete lubade andmise ühtne menetlus 

Artikli 7 lõige 4 

Artikli 7 lõige 5* 

Artikli 7 lõige 6** 

37. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1925/2006, 20. detsember 2006, 
vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta 

Artikli 3 lõige 3** 

Artikli 4 teine lõik 

Artikli 5 lõige 1 

Artikli 6 lõige 6 

Artikli 7 lõige 1 

Artikli 8 lõige 2 

Artikli 8 lõige 5** 

38. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1924/2006, 20. detsember 2006, 
toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta  

Artikli 1 lõige 2  

Artikli 1 lõige 4 

Artikli 3 punkt d 

Artikli 4 lõike 1 esimene lõik 

Artikli 4 lõike 1 kuues lõik  

Artikli 4 lõige 5 

Artikli 8 lõige 2  

Artikli 28 lõike 4 punkt b 

39. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/23/EÜ, 31. märts 2004, inimkudede 
ja -rakkude annetamise, hankimise, uurimise, töötlemise, säilitamise, ladustamise ja 
jaotamise kvaliteedi- ja ohutusstandardite kehtestamise kohta 

Artikli 8 lõige 5 

Artikkel 28** 

40. Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1829/2003, 22. september 2003, 
geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta 

Artikli 12 lõige 4 

Artikli 14 lõike 1 kolmas taane 

Artikli 24 lõige 4 

Artikli 32 kuues lõik 
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Artikli 47 lõige 3 

41. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/98/EÜ, 27. jaanuar 2003, millega 
kehtestatakse inimvere ja verekomponentide kogumise, uurimise, töötlemise, 
säilitamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusnõuded ning muudetakse direktiivi 
2001/83/EÜ. 

Artikli 29 esimene lõik** 

Artikli 29 teise lõigu punkt a  

Artikli 29 teise lõigu punkt b** 

Artikli 29 teise lõigu punkt c** 

Artikli 29 teise lõigu punkt d** 

Artikli 29 teise lõigu punkt e** 

Artikli 29 teise lõigu punkt f** 

Artikli 29 teise lõigu punkt g** 

Artikli 29 teise lõigu punkt h** 

42. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/46/EÜ, 10. juuni 2002, liikmesriikide 
toidulisandeid käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta** 

Artikli 4 lõige 2 

Artikli 4 lõige 5** 

Artikli 5 lõige 4 seoses vitamiinide ja mineraalainete miinimumkoguste 
vastuvõtmisega 

43. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ, 7. mai 2002, loomatoidus 
leiduvate soovimatute ainete kohta 

Artikli 7 lõige 2** 

Artikli 8 lõige 1** 

Artikli 8 lõike 2 teine taane 

II LISA 

Otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a viidatud kontrolliga regulatiivmenetlusele osutavad 
õigusaktide sätted, mida kohandatakse rakendusaktide süsteemiga8 

A. SIDEVÕRGUD, SISU JA TEHNOLOOGIA 
1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 626/2008/EÜ, 30. juuni 2008, liikuva 

kosmoseside teenuseid pakkuvate süsteemide valiku ja nendega seotud lubade 
andmise kohta 

Artikli 9 lõige 3* 

2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/22/EÜ, 7. märts 2002, 
universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -
teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv) 

                                                 
8 Teavitamise eesmärgil on määruse (EL) nr 182/2011 artikli 8 alusel kiirmenetlusele osutavad õigusaktid 

tähistatud käesolevas lisas ** märgiga. 
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Artikli 26 lõige 7 

Artikli 27 a lõige 5 

3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 2002/21/EÜ, 7. märts 2002, 
elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta 
(raamdirektiiv) 

Artikli 9b lõige 3 

Artikli 10 lõige 4 

Artikli 15 lõige 4 

Artikli 17 lõike 6 punkt a 

Artikli 19 lõige 4 

B. KLIIMAMEETMED 
4. Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 406/2009/EÜ, 23. aprill 2009, milles 

käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust vähendada kasvuhoonegaaside 
heitkoguseid aastaks 2020 

Artikli 3 lõige 2 

5. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/87/EÜ, 13. oktoober 2003, millega 
luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ 

Artikli 11 a lõige 8 

Artikli 16 lõige 12 

C. ETTEVÕTLUS JA TÖÖSTUS 
6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EÜ, 17. mai 2006, mis käsitleb 

masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (uuesti sõnastatud) 

Artikli 8 lõige 1 koostoimes artikli 9 lõikega 3; 

D. KESKKOND 
7. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1221/2009, 25. november 2009, 

organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ 

Artikli 46 lõige 6 

E. STATISTIKA 
8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 453/2008, 23. aprill 2008, ühenduse 

vabade ametikohtade kvartalistatistika kohta 

Artikli 5 lõige 1 
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9. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 177/2008, 20. veebruar 2008, 
millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik 
ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93 

Artikli 6 lõige 3 seoses kvaliteediaruannete sisu ja esitamise aja kehtestamisega 
koostoimes artikli 15 lõike 1 punktiga c seoses kvaliteediaruannete sisu ja esitamise 
aja kehtestamisega. 

10. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 716/2007, 20. juuni 2007, 
välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta 

Artikli 6 lõige 3 seoses kvaliteediaruannete sisu ja sageduse kindlaksmääramisega 
koostoimes artikli 9 lõike 2 punktiga c seoses kvaliteediaruannete sisu ja sageduse 
kindlaksmääramisega 

11. Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta määrus (EÜ) nr 1445/2007, 11. detsember 
2007, millega kehtestatakse ostujõu pariteetide alusandmete esitamise ning nende 
arvutamise ja levitamise ühiseeskirjad 

Artikli 7 lõige 4 seoses kvaliteediaruannete vormi kehtestamisega, koostoimes artikli 
12 lõike 3 punktiga c kvaliteediaruannete vormi määratlemisega 

12. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1552/2005, 7. september 2005, 
ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva statistika kohta 

Artikli 9 lõige 4 seoses kvaliteediaruannete ülesehituse määratlemisega 

13. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 184/2005, 12. jaanuar 2005, 
ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste 
otseinvesteeringute statistika kohta  

Artikli 4 lõige 3 seoses kvaliteediaruannete sisu ja regulaarsuse täpsustamisega 

14. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003, 16. juuni 2003, tulu ja 
elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta 

Artikli 8 lõige 3 

Artikli 15 lõige 5 koostoimes artikli 15 lõike 2 punktiga a seoses Eurostatile andmete 
edastamisel kasutatava tehnilise vormingu kindlaksmääramisega  

Artikli 15 lõige 5 koostoimes artikli 15 lõike 2 punktiga b  

Artikli 15 lõige 5 koostoimes artikli 15 lõike 2 punktiga d 

15. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 450/2003, 27. veebruar 2003, 
tööjõukuluindeksi kohta 

Artikli 8 lõige 2 koostoimes artikli 11 punktiga f seoses kvaliteediaruannete sisu 
kindlaksmääramisega 

16. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 2150/2002, 25. november 2002, 
jäätmestatistika kohta 

Artikli 6 lõike 2 punkt c seoses kvaliteediaruannete sisu määramisega 

F. SISETURU JA TEENUSTE PEADIREKTORAAT 
17. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/110/EÜ, 16. september 2009, mis 

käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise 
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järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ 

Artikli 14 lõige 2 

G. LIIKUVUS JA TRANSPORT 
18. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 725/2004, 31. märts 2004, laevade 

ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta 

Artikli 10 lõige 3** 

19. Nõukogu direktiiv 97/70/EÜ, 11. detsember 1997, millega kehtestatakse vähemalt 
24 meetri pikkustele kalalaevadele ühtne ohutuskord 

Artikli 8 punkti a esimene taane 

H. TERVISE- JA TARBIJAKÜSIMUSED 
20. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1223/2009, 30. november 2009, 

kosmeetikatoodete kohta 

Artikli 18 lõige 2 

21. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1107/2009, 21. oktoober 2009 , 
taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 
91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta 

Artikli 17 teine lõik koostoimes artikli 78 lõike 1 punktiga d 

Artikli 29 lõige 4 koostoimes artikli 78 lõike 1 punktiga g 

22. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1069/2009, 21. oktoober 2009, 
milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete 
kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse 
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002 

Artikli 40 punkt c 

Artikli 40 punkt d 

Artikli 40 punkt e 

Artikli 41 lõige 1 

Artikli 41 lõige 3 

Artikli 42 lõike 2 punkt d 

Artikli 45 lõige 4 

Artikli 48 lõike 7 punkt c 

23. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 767/2009, 13. juuli 2009, sööda 
turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 
96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ 

Artikli 7 lõige 2 

Artikli 10 lõige 5* 



 

ET 21   ET 

Artikli 26 lõige 3  

24. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 470/2009, 6. mai 2009, milles 
sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide 
kehtestamiseks loomsetes toiduainetes ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EMÜ) nr 2377/90 ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2001/82/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 726/2004 

Artikkel 18** 

25. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1925/2006, 20. detsember 2006, 
vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta 

Artikli 6 lõige 1 

Artikli 6 lõige 2 

26. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1924/2006, 20. detsember 2006, 
toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta  

Artikli 13 lõige 3 

Artikli 13 lõige 4 

Artikli 17 lõike 3 esimene lõik 

Artikli 17 lõike 3 teise lõigu punkt b 

Artikli 18 lõike 5 esimene lõik 

Artikli 18 lõike 5 teise lõigu punkt b 

Artikli 28 lõike 6 punkti a alapunkt ii 

27. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/23/EÜ, 31. märts 2004, inimkudede 
ja -rakkude annetamise, hankimise, uurimise, töötlemise, säilitamise, ladustamise ja 
jaotamise kvaliteedi- ja ohutusstandardite kehtestamise kohta  

Artikli 8 lõige 6 

Artikli 9 lõige 4 

28. Euroopa Parlamendi Ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1829/2003, 22. september 2003, 
geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta 

Artikli 3 lõige 2 

Artikli 14 lõike 1 esimene taane 

Artikli 14 lõike 1 teine taane 

Artikli 15 lõige 2 

Artikli 26 lõige 1 

29. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/98/EÜ, 27. jaanuar 2003, millega 
kehtestatakse inimvere ja verekomponentide kogumise, uurimise, töötlemise, 
säilitamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusnõuded ning muudetakse direktiivi 
2001/83/EÜ. 

Artikli 29 teise lõigu punkt i) 

30. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/46/EÜ, 10. juuni 2002, liikmesriikide 
toidulisandeid käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta** 



 

ET 22   ET 

Artikli 5 lõige 4 seoses vitamiinide ja mineraalainete maksimumkoguste 
vastuvõtmisega 
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III LISA 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 66/2010, Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruses (EÜ) nr 1221/2009, nõukogu direktiivis 97/70/EÜ, Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1333/2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivis 2002/46/EÜ ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1257/96 tehtavad muudatused  

A. KESKKOND 
1) Määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 6 lõike 5 teine lõik jäetakse välja. 

2) Määrust (EÜ) nr 1221/2009 muudetakse järgmiselt: 

a) artikli 16 lõige 4 jäetakse välja;  

b) artikli 30 lõige 6 jäetakse välja. 

B. LIIKUVUS JA TRANSPORT 
3) Direktiivi 97/70/EÜ artikli 8 punkti a teine lõik jäetakse välja. 

C. TERVISE- JA TARBIJAKÜSIMUSED 
4) Määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 23 lõike 4 teine lause jäetakse välja. 

5) Direktiivi 2002/46/EÜ artikli 12 lõige 3 jäetakse välja. 

D. HUMANITAARABI 
6) Määruse (EÜ) nr 1257/96 artikli 15 lõige 1 jäetakse välja. 


