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PERUSTELUT 

1. EHDOTUKSEN TAUSTA 
Tämä ehdotus koskee jäljellä olevien valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn viittaavien 
perussäädösten mukauttamista. Se on jatkoa ehdotukselle Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
käyttämisestä, mukauttamisesta SEUT-sopimuksen 290 artiklaan (COM(2013) 451), ja 
ehdotukselle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden oikeusalan säädösten, 
joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta 
SEUT-sopimuksen 290 artiklaan (COM(2013) 452). 

Komissio on tarkastellut huolellisesti kaikkia säädöksiä, joissa vielä viitataan valvonnan 
käsittävään sääntelymenettelyyn, analysoidakseen, vastaavatko valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen hyväksyttävät toimenpiteet SEUT-sopimuksen vaatimuksia. 
Analyysi osoitti, että osa näistä toimenpiteistä ei kuulu SEUT-sopimuksen 290 artiklan 
soveltamisalaan. Tästä syystä ehdotetaan, että jos toimenpiteet täyttävät SEUT-sopimuksen 
291 artiklan vaatimukset, komissiolle siirretään valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä. Niissä 
harvoissa tapauksissa, joissa komissiolle annetut valtuudet eivät vastaa perussopimuksen 
vaatimuksia, ehdotetaan, että kyseiset säännökset poistetaan. 

2. MUKAUTTAMISMENETELMÄ 
Tässä ehdotuksessa noudatetaan samankaltaista lähestymistapaa kuin aiemmissa ehdotuksissa 
(COM(2013) 451 ja COM(2013) 452). Näin ollen tässä puiteasetuksessa säädetään, että jos 
liitteessä I luetelluissa säädöksissä säädetään menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 
1999/468/EY1, jäljempänä ’komitologiapäätös’, 5 a artiklan soveltamisesta, komissiolla on 
valta antaa delegoituja säädöksiä; jos taas liitteessä II luetelluissa säädöksissä säädetään 
komitologiapäätöksen 5 a artiklan soveltamisesta, komissiolla on valta antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä.  

Jos säännöksessä luetellaan valtuutuksia, jotka SEUT-sopimuksen 290 ja 291 artiklan 
vaatimusten perusteella arvioituna ovat luonteeltaan erilaisia (osa koskee delegointia ja osa 
täytäntöönpanoa), ehdotetaan, että valtuutukset erotetaan toisistaan. 

Liitteessä I lueteltujen toimenpiteiden tapauksessa ehdotuksessa mukautetaan 
komitologiapäätöksen 5 a artiklan 6 kohdan mukaista kiireellistä menettelyä delegoituihin 
säädöksiin sovellettavaan kiireelliseen menettelyyn (ehdotuksen 3 artikla). 

Liitteessä II lueteltujen toimenpiteiden tapauksessa ehdotuksessa mukautetaan 
komitologiapäätöksen 5 a artiklan 6 kohdan mukaista kiireellistä menettelyä asetuksen 
(EU) N:o 182/20112, jäljempänä ’komitologia-asetus’, 8 artiklan mukaiseen välittömästi 
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä koskevaan menettelyyn (ehdotuksen 4 artiklan 2 
kohta). 

Delegoitujen säädösten järjestelmän ja täytäntöönpanosäädösten järjestelmän edellyttämät 
mukautukset eivät vaikuta sellaisiin vireillä oleviin menettelyihin, joissa komitea on jo 
antanut lausunnon komitologiapäätöksen mukaisesti. 

                                                 
1 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.  
2 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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Delegoitujen säädösten järjestelmään mukautettavat perussäädökset luetellaan ehdotuksen 
liitteessä I. Täytäntöönpanosäädösten järjestelmään mukautettavat perussäädökset luetellaan 
ehdotuksen liitteessä II. Liite III sisältää muutoksia perussäädöksiin, joiden säännöksiä 
poistetaan. Luettelot esitetään politiikanalojen ja säädösten antamispäivän mukaisessa 
järjestyksessä. 

3. LUETTELO PERUSSÄÄDÖKSISTÄ, JOITA TARKISTETAAN ERIKSEEN 
Tähän ehdotukseen ja kahteen aiempaan mukauttamisehdotukseen ei ole sisällytetty 
seuraavassa lueteltuja valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn viittaavia säädöksiä, joita 
on määrä tarkistaa perusteellisesti erikseen. Niitä mukautetaan niihin suunnitteilla olevien 
tarkistusten yhteydessä. 

Politiikanala Säädös 

AGRI  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, 
annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien 
määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 

ESTAT  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 471/2009, 
annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kanssa 
käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta 

ESTAT  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004, 
annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, jäsenvaltioiden välistä 
tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston 
asetuksen (ETY) N:o 3330/91 kumoamisesta 

ESTAT  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 91/2003, 
annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, rautatieliikenteen tilastoista 

HOME  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009, 
annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisäännöstön 
laatimisesta 

MARKT  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY, annettu 
13 päivänä marraskuuta 2007, maksupalveluista sisämarkkinoilla, 
direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY 
muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta 

OLAF  Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä 
maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten 
keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja 
maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman 
soveltamisen varmistamiseksi 
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SANCO  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005, 
annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien 
enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja 
rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY 
muuttamisesta 

SANCO  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY, annettu 
6 päivänä marraskuuta 2001, eläinlääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä 
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2013/0365 (COD) 

Ehdotus 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS 

eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

290 ja 291 artiklaan 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 
43 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan, 62 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan, 114 artiklan, 
168 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdan, 172 artiklan, 192 artiklan 1 kohdan, 207 artiklan, 214 
artiklan 3 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, 

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu 
kansallisille parlamenteille, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon3, 

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon4, 

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä, 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Lissabonin sopimuksessa erotetaan toisistaan komissiolle siirretty valta antaa muita 
kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviä, soveltamisalaltaan yleisiä säädöksiä, 
joilla täydennetään tai muutetaan lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyn säädöksen 
tiettyjä, muita kuin sen keskeisiä osia (delegoidut säädökset), ja komissiolle annettu 
valta vahvistaa oikeudellisesti velvoittavien unionin säädösten yhdenmukainen 
täytäntöönpano (täytäntöönpanosäädökset). 

(2) Toimenpiteet, jotka voivat kuulua Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 
jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 290 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron 
piiriin, vastaavat periaatteessa toimenpiteitä, jotka kuuluvat neuvoston päätöksen 
1999/468/EY5 5 a artiklalla käyttöön otetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
piiriin.  

(3) Tiettyjä jo voimassa olevia säädöksiä, joissa säädetään valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn käytöstä ja jotka täyttävät SEUT-sopimuksen 290 artiklan 1 
kohdan vaatimukset, on tarpeen mukauttaa SEUT-sopimuksen 290 artiklaan. 

(4) Komission valmistellessa delegoituja säädöksiä tällä asetuksella mukautettujen 
säädösten pohjalta sen on erityisen tärkeää toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 

                                                 
3 EUVL C , , s. . 
4 EUVL C , , s. . 
5 Neuvoston päätös 1999/468/EY, tehty 28 päivänä kesäkuuta 1999, menettelystä komissiolle siirrettyä 

täytäntöönpanovaltaa käytettäessä (EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23).  
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laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 

(5) Tiettyjä jo voimassa olevia säädöksiä, joissa säädetään valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn käytöstä ja jotka täyttävät SEUT-sopimuksen 291 artiklan 2 
kohdan vaatimukset, on tarpeen mukauttaa SEUT-sopimuksen 291 artiklaan. 

(6) Kun komissiolle siirretään täytäntöönpanovaltaa, tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20116 mukaisesti. 

(7) Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä on myös tarpeen muuttaa tiettyjä jo 
voimassa olevia säädöksiä, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
käytöstä, poistamalla tiettyjä kyseisen menettelyn soveltamisalaan kuuluvia 
toimenpiteitä. 

(8) Tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa vireillä oleviin menettelyihin, joissa komitea on 
jo antanut lausuntonsa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan mukaisesti ennen tämän 
asetuksen voimaantuloa. 

(9) Koska tällä asetuksella tehtävät mukautukset ja muutokset koskevat ainoastaan 
menettelyjä, jäsenvaltioiden ei tarvitse, kun kyse on direktiiveistä, saattaa niitä osaksi 
kansallista lainsäädäntöään, 

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 
1. Jos tämän asetuksen liitteessä I luetelluissa säännöksissä säädetään päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1–5 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käytöstä, 
komissiolla on valta antaa delegoituja säädöksiä tämän asetuksen 2 artiklan mukaisesti. 

2. Jos liitteessä I luetelluissa säännöksissä säädetään päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
6 kohdassa tarkoitetun kiireellisen menettelyn käytöstä, komissiolla on valta antaa delegoituja 
säädöksiä tämän asetuksen 3 artiklassa säädettyä kiireellistä menettelyä noudattaen. 

2 artikla 
1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin 
edellytyksin.  

2. Valta antaa delegoituja säädöksiä siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi. 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös 
tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.  

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi 
yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.  

5. 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 
                                                 
6 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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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. Jos tämän asetuksen liitteessä I luetelluissa säännöksissä säädetään, että päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan 3 kohdan c alakohdassa säädettyä määräaikaa lyhennetään kyseisen 
päätöksen 5 a artiklan 5 kohdan b alakohdan nojalla, tämän artiklan 5 kohdassa säädetyksi 
määräajaksi vahvistetaan yksi kuukausi.  

3 artikla 
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 tai neuvosto voi 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen 
viipymättä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on 
annettu sille tiedoksi. 

4 artikla 
1. Jos tämän asetuksen liitteessä II luetelluissa säännöksissä säädetään päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan 1–5 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn 
käytöstä, komissiolla on valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti. 

2. Jos tämän asetuksen liitteessä II luetelluissa säännöksissä säädetään päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan 6 kohdassa tarkoitetun kiireellisen menettelyn käytöstä, komissiolla 
on valta antaa välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, jotka perustuvat asetuksen 
(EU) N:o 182/2011 8 artiklaan yhdessä sen 5 artiklan kanssa. 

5 artikla 
Muutetaan tämän asetuksen liitteessä III esitetyllä tavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 66/2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1221/2009, 
neuvoston direktiiviä 97/70/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 
1333/2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2002/46/EY ja neuvoston asetusta 
(EY) N:o 1257/96. 

6 artikla 
Tällä asetuksella ei ole vaikutusta vireillä oleviin menettelyihin, joissa komitea on jo antanut 
lausuntonsa päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan mukaisesti. 

7 artikla 
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa. 

Tehty Brysselissä 

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 
Puhemies Puheenjohtaja
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LIITE I  

Säännökset, joissa viitataan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitettuun 
valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn ja jotka mukautetaan delegoitujen 

säädösten järjestelmään7 

A. VIESTINTÄVERKOT, SISÄLLÖT JA TEKNOLOGIA 
1. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä 

huhtikuuta 2002, aluetunnuksen ”.eu” perustamisesta 

3 artiklan 1 kohdan a alakohta** 

5 artiklan 1 kohta 

5 artiklan 2 kohta 

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7 päivänä 
maaliskuuta 2002, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 

35 artikla 

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä 
maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 

13 a artiklan 4 kohta 

B. ILMASTOTOIMET 
4. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 
2020 mennessä 

3 artiklan 6 kohta 

11 artiklan 3 kohta 

5. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 

3 d artiklan 3 kohta 

3 f artiklan 9 kohta 

10 artiklan 4 kohta 

10 a artiklan 1 kohta 

10 a artiklan 7 kohta 

10 a artiklan 8 kohta 

                                                 
7 Säännökset, joissa viitataan 2 artiklan 6 kohdan mukaiseen lyhennettyyn määräaikaan, on merkitty tässä 

liitteessä *-merkillä, säännökset, joissa viitataan 3 artiklan mukaiseen kiireelliseen menettelyyn, on 
merkitty **-merkillä ja säännökset, joissa viitataan 3 artiklan mukaiseen kiireelliseen menettelyyn ja 2 
artiklan 6 kohdan mukaiseen lyhennettyyn määräaikaan, on merkitty ***-merkillä. 
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10 a artiklan 13 kohta 

11 a artiklan 9 kohta 

11 b artiklan 7 kohta 

14 artiklan 1 kohta 

15 artiklan viides kohta 

19 artiklan 3 kohta 

22 artikla 

24 artiklan 1 kohdan b alakohta 

24 artiklan 3 kohta 

24 a artiklan 1 kohta 

24 a artiklan 2 kohta 

25 artiklan 2 kohta 

25 a artiklan 1 kohta 

Liitteessä IV oleva A osa 

C. ENERGIA 
6. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/92/EY, annettu 22 päivänä 

lokakuuta 2008, yhteisön menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta 
käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi (uudelleenlaadittu)  

6 artikla 

D. YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA 
7. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä 

kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja 
hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta 

5 artiklan 3 kohta 

8 artikla 

14 artiklan 2 kohta 

14 artiklan 3 kohta 

8. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä 
toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu) 

8 artiklan 1 kohdan a alakohta 

E. YMPÄRISTÖ 
9. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 66/2010, annettu 25 päivänä 

marraskuuta 2009, EU-ympäristömerkistä 

6 artiklan 7 kohta 

8 artiklan 2 kohta 
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15 artikla 

10. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2009, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja 
asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY 
kumoamisesta 

17 artiklan 3 kohta 

48 artiklan 2 kohta 

F. TILASTOT 
11. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 453/2008, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2008, yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista 
neljännesvuosittaisista tilastoista 

2 artiklan 1 kohta 

3 artiklan 1 kohta 

7 artiklan 1 kohta 

7 artiklan 3 kohta 

12. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 177/2008, annettu 20 päivänä 
helmikuuta 2008, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan 
yhteisen kehyksen vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2186/93 
kumoamisesta 

3 artiklan 6 kohta 

5 artiklan 2 kohta 

6 artiklan 3 kohta (yhteisiin laatustandardeihin liittyvien toimenpiteiden 
hyväksyminen) yhdessä 15 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa (yhteisten 
laatustandardien hyväksyminen) 

8 artiklan 3 kohta 

15 artiklan 1 kohta 

13. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 716/2007, annettu 20 päivänä 
kesäkuuta 2007, ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa 
koskevista yhteisön tilastoista 

5 artiklan 4 kohta 

6 artiklan 3 kohta (yhteisten laatustandardien hyväksyminen) yhdessä 9 artiklan 2 
kohdan a alakohdan kanssa 

9 artiklan 2 kohdan b alakohta 

9 artiklan 2 kohdan c alakohta (asianmukaisten yhteisten laatustandardien määrittely) 

14. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1445/2007, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2007, yhteisten sääntöjen antamisesta ostovoimapariteetteja koskevan 
perusaineiston hankkimisesta, laskennasta ja levittämisestä 

7 artiklan 4 kohta (yhteiset laadunvalvontakriteerit) yhdessä 12 artiklan 3 kohdan c 
alakohdan kanssa (laatukriteerien määrittely) 
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12 artiklan 3 kohta 

15. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1552/2005, annettu 7 päivänä 
syyskuuta 2005, ammatillista koulutusta yrityksissä koskevista tilastoista 

5 artiklan 2 kohta 

7 artiklan 3 kohta 

8 artiklan 2 kohta 

9 artiklan 4 kohta (laatuvaatimusten sekä kaikkien laadun arviointiin ja 
parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden hyväksyminen) 

10 artiklan 2 kohta 

13 artikla 

16. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 184/2005, annettu 12 päivänä 
tammikuuta 2005, maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia 
sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista 

4 artiklan 3 kohta (yhteisten laatustandardien hyväksyminen) 

10 artikla  

17. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2003, annettu 16 päivänä 
kesäkuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) 

6 artiklan 2 kohta  

15 artiklan 5 kohta yhdessä 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan kanssa 
(poikittaisleikkausosion kuhunkin osa-alueeseen sisällytettävien ensisijaisten 
tavoitemuuttujien luettelon määritteleminen, pitkittäisleikkausosioon sisältyvien 
tavoitemuuttujien luettelon määrittäminen sekä muuttujakoodien määrittäminen) 

15 artiklan 5 kohta yhdessä 15 artiklan 2 kohdan c alakohdan kanssa 

15 artiklan 5 kohta yhdessä 15 artiklan 2 kohdan e alakohdan kanssa 

15 artiklan 5 kohta yhdessä 15 artiklan 2 kohdan f alakohdan kanssa 

18. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 450/2003, annettu 27 päivänä 
helmikuuta 2003, työvoimakustannusindeksistä 

2 artiklan 4 kohta 

3 artiklan 2 kohta 

4 artiklan 1 kohta 

4 artiklan 2 kohta 

8 artiklan 1 kohta 

11 artiklan a alakohta 

11 artiklan b alakohta 

11 artiklan d alakohta 

11 artiklan e alakohta 

11 artiklan f alakohta (toimitettuja nykyisiä ja takautuvia tietoja koskevien erillisten 
laatukriteerien hyväksyminen) 
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11 artiklan i alakohta 

Liitteen kohta 3 

19. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003, annettu 27 päivänä 
helmikuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista 
tilastotiedoista 

5 artikla 

7 artiklan 2 kohta 

10 artiklan 2 kohta 

20. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2150/2002, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2002, jätetilastoista 

1 artiklan 5 kohta 

3 artiklan 1 kohta 

4 artiklan 3 kohta 

5 artiklan 4 kohta 

6 artiklan 2 kohdan a alakohta  

6 artiklan 2 kohdan b alakohta 

6 artiklan 2 kohdan c alakohta (asianmukaisten laadunarviointiperusteiden 
määrittely) 

6 artiklan 2 kohdan d alakohta 

8 artiklan 3 kohta 

Liitteessä I olevan 7 jakson 1 kohta 

Liitteessä II olevan 7 jakson 1 kohta 

G. SISÄMARKKINAT JA PALVELUT 
21. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä 

syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 
2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY 
kumoamisesta 

14 artiklan 1 kohta 

22. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/81/EY, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2009, hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien 
rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten 
tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 
2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta 

68 artiklan 1 kohta*** 

69 artiklan 2 kohta*** 
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H. LIIKKUVUUS JA LIIKENNE 
23. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 391/2009, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, alusten tarkastamis- ja katsastamislaitoksia koskevista yhteisistä 
säännöistä ja standardeista 

13 artikla 

14 artiklan 1 kohta 

14 artiklan 2 kohta 

24. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/45/EY, annettu 6 päivänä 
toukokuuta 2009, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä 
(Uudelleenlaadittu toisinto) 

10 artiklan 3 kohta 

25. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 päivänä 
maaliskuuta 2004, alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta 

10 artiklan 2 kohta** 

26. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/59/EY, annettu 27 päivänä 
marraskuuta 2000, aluksella syntyvän jätteen ja lastijäämien vastaanottolaitteista 
satamissa 

15 artikla 

27. Neuvoston direktiivi 97/70/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1997, 
yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus 
on 24 metriä tai enemmän 

8 artiklan b alakohta 

I. TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIAT 
28. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä 

marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista 

2 artiklan 3 kohta 

13 artiklan 8 kohta 

14 artiklan 2 kohta 

15 artiklan 1 kohta 

15 artiklan 2 kohta** 

16 artiklan 8 kohta 

16 artiklan 9 kohta** 

20 artiklan 2 kohta 

31 artiklan 1 kohta** 

31 artiklan 2 kohta 

31 artiklan 3 kohta 
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29. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston 
direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 

8 artiklan 4 kohdan viimeinen virke yhdessä 78 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa 

25 artiklan 3 kohta yhdessä 78 artiklan 1 kohdan e alakohdan kanssa 

26 artikla yhdessä 78 artiklan 1 kohdan f alakohdan kanssa 

27 artiklan 2 kohta yhdessä 78 artiklan 1 kohdan h alakohdan kanssa 

29 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen virke yhdessä 78 artiklan 1 
kohdan c alakohdan kanssa 

30 artiklan 3 kohta yhdessä 78 artiklan 1 kohdan i alakohdan kanssa 

52 artiklan 4 kohdan viimeinen alakohta yhdessä 78 artiklan 1 kohdan j alakohdan 
kanssa 

54 artiklan 5 kohta yhdessä 78 artiklan 1 kohdan k alakohdan kanssa 

58 artiklan 2 kohta yhdessä 78 artiklan 1 kohdan l alakohdan kanssa 

65 artiklan 1 kohta yhdessä 78 artiklan 1 kohdan m alakohdan kanssa 

68 artiklan kolmas alakohta yhdessä 78 artiklan 1 kohdan n alakohdan kanssa 

78 artiklan 1 kohdan a alakohta 

Liite II, kohta 3.6.5 

30. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) 
N:o 1774/2002 kumoamisesta 

5 artiklan 1 kohta** 

5 artiklan 2 kohta* 

6 artiklan 1 kohta 

6 artiklan 2 kohta* 

7 artiklan 4 kohta 

11 artiklan 2 kohta 

15 artiklan 1 kohta 

17 artiklan 2 kohta 

18 artiklan 3 kohta 

19 artiklan 4 kohta 

20 artiklan 11 kohta 

21 artiklan 6 kohta 

27 artikla 

31 artiklan 2 kohta 

32 artiklan 3 kohta 
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40 artiklan a alakohta  

40 artiklan b alakohta 

40 artiklan f alakohta 

42 artiklan 2 kohdan a alakohta 

42 artiklan 2 kohdan b alakohta  

42 artiklan 2 kohdan c alakohta 

43 artiklan 3 kohta 

48 artiklan 7 kohdan a alakohta  

48 artiklan 7 kohdan b alakohta  

48 artiklan 7 kohdan d alakohta 

48 artiklan 8 kohta 

31. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä 
neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston 
direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja 
komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta  

6 artiklan 2 kohta** 

17 artiklan 4 kohta 

20 artiklan 2 kohta 

27 artiklan 1 kohta 

32 artiklan 4 kohta 

32. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6 päivänä 
toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden 
jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 

13 artiklan 2 kohta 

19 artiklan 3 kohta 

24 artiklan 4 kohta 
33. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2008, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 2008, elintarvikkeissa käytettävistä aromeista ja tietyistä ainesosista, 
joilla on aromaattisia ominaisuuksia, sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1601/91, 
asetusten (EY) N:o 2232/96 ja (EY) N:o 110/2008 sekä direktiivin 2000/13/EY 
muuttamisesta 

8 artiklan 2 kohta** 

22 artikla** 

25 artiklan 3 kohta 
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34. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1333/2008, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineista 

9 artiklan 2 kohta 

24 artiklan 3 kohta* 

30 artiklan 1 kohta* 

30 artiklan 2 kohta* 

30 artiklan 3 kohta* 

30 artiklan 5 kohta 

31 artikla* 

35. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1332/2008, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 2008, elintarvike-entsyymeistä sekä neuvoston direktiivin 83/417/ETY, 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999, direktiivin 2000/13/EY, neuvoston 
direktiivin 2001/112/EY ja asetuksen (EY) N:o 258/97 muuttamisesta 

17 artiklan 5 kohta 

36. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1331/2008, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 2008, elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja 
elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 

7 artiklan 4 kohta 

7 artiklan 5 kohta* 

7 artiklan 6 kohta** 

37. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 20 päivänä 
joulukuuta 2006, vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden 
lisäämisestä elintarvikkeisiin 

3 artiklan 3 kohta** 

4 artiklan toinen alakohta 

5 artiklan 1 kohta 

6 artiklan 6 kohta 

7 artiklan 1 kohta 

8 artiklan 2 kohta 

8 artiklan 5 kohta** 

38. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä 
joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä  

1 artiklan 2 kohta  

1 artiklan 4 kohta 

3 artiklan d alakohta 

4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta 

4 artiklan 1 kohdan kuudes alakohta  

4 artiklan 5 kohta 
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8 artiklan 2 kohta  

28 artiklan 4 kohdan b alakohta 

39. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/23/EY, annettu 31 päivänä 
maaliskuuta 2004, ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, 
käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja 
turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta 

8 artiklan 5 kohta 

28 artikla** 

40. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä 
syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 

12 artiklan 4 kohta 

14 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta 

24 artiklan 4 kohta 

32 artiklan kuudes alakohta 

47 artiklan 3 kohta 

41. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY, annettu 27 päivänä 
tammikuuta 2003, laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren 
komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä 
direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 

29 artiklan ensimmäinen kohta** 

29 artiklan toisen kohdan a alakohta  

29 artiklan toisen kohdan b alakohta** 

29 artiklan toisen kohdan c alakohta** 

29 artiklan toisen kohdan d alakohta** 

29 artiklan toisen kohdan e alakohta** 

29 artiklan toisen kohdan f alakohta** 

29 artiklan toisen kohdan g alakohta** 

29 artiklan toisen kohdan h alakohta** 

42. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 
päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 

4 artiklan 2 kohta 

4 artiklan 5 kohta** 

5 artiklan 4 kohta (vitamiinien ja kivennäisaineiden vähimmäismäärien 
hyväksyminen) 

43. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/32/EY, annettu 7 päivänä 
toukokuuta 2002, haitallisista aineista eläinten rehuissa 

7 artiklan 2 kohta** 

8 artiklan 1 kohta** 
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8 artiklan 2 kohdan toinen luetelmakohta 

 

LIITE II 

Säännökset, joissa viitataan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa tarkoitettuun 
valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn ja jotka mukautetaan 

täytäntöönpanosäädösten järjestelmään8 

A. VIESTINTÄVERKOT, SISÄLLÖT JA TEKNOLOGIA 
1. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 626/2008/EY, tehty 30 päivänä 

kesäkuuta 2008, satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien 
valitsemisesta ja valtuuttamisesta 

9 artiklan 3 kohta* 

2. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7 päivänä 
maaliskuuta 2002, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten 
viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) 

26 artiklan 7 kohta 

27 a artiklan 5 kohta 

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä 
maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä 
sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) 

9 b artiklan 3 kohta 

10 artiklan 4 kohta 

15 artiklan 4 kohta 

17 artiklan 6 kohdan a alakohta 

19 artiklan 4 kohta 

B. ILMASTOTOIMET 
4. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 
yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 
2020 mennessä 

3 artiklan 2 kohta 

5. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä 
lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 

11 a artiklan 8 kohta 

16 artiklan 12 kohta 

                                                 
8 Säännökset, joissa viitataan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklan mukaiseen kiireelliseen 

menettelyyn, on merkitty tässä liitteessä **-merkillä. 
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C. YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA 
6. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä 

toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu) 

8 artiklan 1 kohdan b alakohta yhdessä 9 artiklan 3 kohdan kanssa 

D. YMPÄRISTÖ 
7. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 25 päivänä 

marraskuuta 2009, organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) ja 
asetuksen (EY) N:o 761/2001 ja komission päätösten 2001/681/EY ja 2006/193/EY 
kumoamisesta 

46 artiklan 6 kohta 

E. TILASTOT 
8. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 453/2008, annettu 23 päivänä 

huhtikuuta 2008, yhteisön alueella olevia avoimia työpaikkoja koskevista 
neljännesvuosittaisista tilastoista 

5 artiklan 1 kohta 

9. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 177/2008, annettu 20 päivänä 
helmikuuta 2008, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan 
yhteisen kehyksen vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2186/93 
kumoamisesta 

6 artiklan 3 kohta (laatukertomusten sisällön ja toimittamistiheyden hyväksyminen) 
yhdessä 15 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa (laatukertomusten sisällön ja 
toimittamistiheyden hyväksyminen) 

10. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 716/2007, annettu 20 päivänä 
kesäkuuta 2007, ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa 
koskevista yhteisön tilastoista 

6 artiklan 3 kohta (laatuselvitysten sisällön ja ajoituksen hyväksyminen) yhdessä 9 
artiklan 2 kohdan c alakohdan kanssa (laatuselvitysten sisällön ja ajoituksen 
määrittely) 

11. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1445/2007, annettu 11 päivänä 
joulukuuta 2007, yhteisten sääntöjen antamisesta ostovoimapariteetteja koskevan 
perusaineiston hankkimisesta, laskennasta ja levittämisestä 

7 artiklan 4 kohta (laatukertomusten rakenteen hyväksyminen) yhdessä 12 artiklan 3 
kohdan c alakohdan kanssa (laatukertomusten rakenteen määrittely) 

12. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1552/2005, annettu 7 päivänä 
syyskuuta 2005, ammatillista koulutusta yrityksissä koskevista tilastoista 

9 artiklan 4 kohta (laatukertomusten rakenteen hyväksyminen) 

13. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 184/2005, annettu 12 päivänä 
tammikuuta 2005, maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia 
sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista  

4 artiklan 3 kohta (laatuselvitysten sisällön ja ajoituksen hyväksyminen) 
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14. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2003, annettu 16 päivänä 
kesäkuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) 

8 artiklan 3 kohta 

15 artiklan 5 kohta yhdessä 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan kanssa (Eurostatille 
tietoja toimitettaessa käytettävän teknisen muodon määrittäminen)  

15 artiklan 5 kohta yhdessä 15 artiklan 2 kohdan b alakohdan kanssa  

15 artiklan 5 kohta yhdessä 15 artiklan 2 kohdan d alakohdan kanssa 

15. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 450/2003, annettu 27 päivänä 
helmikuuta 2003, työvoimakustannusindeksistä 

8 artiklan 2 kohta yhdessä 11 artiklan f alakohdan kanssa (laatuselvitysten sisällön 
hyväksyminen) 

16. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2150/2002, annettu 25 päivänä 
marraskuuta 2002, jätetilastoista 

6 artiklan 2 kohdan c alakohta (laatuselvitysten sisällön hyväksyminen) 

F. SISÄMARKKINAT JA PALVELUT 
17. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY, annettu 16 päivänä 

syyskuuta 2009, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan 
aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta, direktiivien 
2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 2000/46/EY 
kumoamisesta 

14 artiklan 2 kohta 

G. LIIKKUVUUS JA LIIKENNE 
18. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 725/2004, annettu 31 päivänä 

maaliskuuta 2004, alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta 

10 artiklan 3 kohta** 

19. Neuvoston direktiivi 97/70/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 1997, 
yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus 
on 24 metriä tai enemmän 

8 artiklan a alakohdan ensimmäinen luetelmakohta 

H. TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIAT 
20. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä 

marraskuuta 2009, kosmeettisista valmisteista 

18 artiklan 2 kohta 

21. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston 
direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 

17 artiklan toinen alakohta yhdessä 78 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa 

29 artiklan 4 kohta yhdessä 78 artiklan 1 kohdan g alakohdan kanssa 
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22.  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä 
lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) 
N:o 1774/2002 kumoamisesta 

40 artiklan c alakohta 

40 artiklan d alakohta 

40 artiklan e alakohta 

41 artiklan 1 kohta 

41 artiklan 3 kohta 

42 artiklan 2 kohdan d alakohta 

45 artiklan 4 kohta 

48 artiklan 7 kohdan c alakohta 

23. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2009, annettu 13 päivänä 
heinäkuuta 2009, rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 muuttamisesta sekä 
neuvoston direktiivin 79/373/ETY, komission direktiivin 80/511/ETY, neuvoston 
direktiivien 82/471/ETY, 83/228/ETY, 93/74/ETY, 93/113/EY ja 96/25/EY ja 
komission päätöksen 2004/217/EY kumoamisesta 

7 artiklan 2 kohta 

10 artiklan 5 kohta* 

26 artiklan 3 kohta  

24. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 470/2009, annettu 6 päivänä 
toukokuuta 2009, yhteisön menettelyistä farmakologisesti vaikuttavien aineiden 
jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 muuttamisesta 

18 artikla** 

25. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006, annettu 20 päivänä 
joulukuuta 2006, vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden 
lisäämisestä elintarvikkeisiin 

6 artiklan 1 kohta 

6 artiklan 2 kohta 

26. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä 
joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä  

13 artiklan 3 kohta 

13 artiklan 4 kohta 

17 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta 

17 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan b alakohta 

18 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta 



FI 23   FI 

18 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan b alakohta 

28 artiklan 6 kohdan a alakohdan ii alakohta 

27. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/23/EY, annettu 31 päivänä 
maaliskuuta 2004, ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa, testausta, 
käsittelyä, säilömistä, säilytystä ja jakelua koskevien laatu- ja 
turvallisuusvaatimusten vahvistamisesta  

8 artiklan 6 kohta 

9 artiklan 4 kohta 

28. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä 
syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 

3 artiklan 2 kohta 

14 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta 

14 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta 

15 artiklan 2 kohta 

26 artiklan 1 kohta 

29. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/98/EY, annettu 27 päivänä 
tammikuuta 2003, laatu- ja turvallisuusvaatimusten asettamisesta ihmisveren ja veren 
komponenttien keräämistä, tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten sekä 
direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 

29 artiklan toisen kohdan i alakohta 

30. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 
päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
lähentämisestä 

5 artiklan 4 kohta (vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismäärien 
hyväksyminen) 
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LIITE III 

Muutokset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 66/2010, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1221/2009, neuvoston direktiiviin 
97/70/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1333/2008, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/46/EY ja neuvoston asetukseen 
(EY) N:o 1257/96  

A. YMPÄRISTÖ 
1) Poistetaan asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 5 kohdan toinen alakohta. 

2) Muutetaan asetus (EY) N:o 1221/2009 seuraavasti: 

a) poistetaan 16 artiklan 4 kohta;  

b) poistetaan 30 artiklan 6 kohta. 

B. LIIKKUVUUS JA LIIKENNE 
3) Poistetaan direktiivin 97/70/EY 8 artiklan a kohdan toinen luetelmakohta. 

C. TERVEYS- JA KULUTTAJA-ASIAT 
4) Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 23 artiklan 4 kohdan toinen virke. 

5) Poistetaan direktiivin 2002/46/EY 12 artiklan 3 kohta. 

D. HUMANITAARINEN APU 
6) Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1257/96 15 artiklan 1 kohta. 


