
AM\921609ET.doc PE501.964v01-00

ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

2012/0075(COD)

12.12.2012

MUUDATUSETTEPANEKUD
11–24

Raporti projekt
Matthias Groote
(PE498.036v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse direktiive 1999/4/EÜ, 2000/36/EÜ, 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ ja 
2001/114/EÜ seoses komisjonile antavate volitustega

Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))



PE501.964v01-00 2/12 AM\921609ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\921609ET.doc 3/12 PE501.964v01-00

ET

Muudatusettepanek 11
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 290 lõikes 1 on täpsustatud, et 
„[s]eadusandlikes aktides määratakse 
selgesõnaliselt kindlaks volituste 
delegeerimise eesmärgid, sisu, ulatus ja 
kestus”.

Or. en

Muudatusettepanek 12
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Kuigi direktiivide 1999/4/EÜ, 
2000/36/EÜ, 2001/111/EÜ ja 2001/114/EÜ 
lisad sisaldavad tehnilisi elemente, mida 
tuleks asjaomaste rahvusvaheliste 
standardite arengusuundi arvesse võttes 
võib-olla kohandada või ajakohastada, ei 
ole kõnealuste direktiividega antud 
komisjonile vajalikke õigusi, et 
kõnealuseid lisasid rahvusvaheliste 
standardite arengusuundi arvesse võttes 
kiiresti kohandada ja ajakohastada. 
Lisaks ei ole direktiiviga 1999/4/EÜ antud 
komisjonile vajalikke õigusi, et selle lisa 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
arvesse võttes kiiresti kohandada ja 
ajakohastada, kuigi kõnealune lisa 
sisaldab tehnilisi elemente, mida 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
arvesse võttes tuleks võib-olla kohandada 
või ajakohastada. Direktiivi 2000/36/EÜ I 

(3) Direktiivide 1999/4/EÜ, 2000/36/EÜ, 
2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ ja 
2001/114/EÜ lisad sisaldavad tehnilisi 
elemente, mida tuleks asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
arvesse võttes võib-olla kohandada või 
ajakohastada. Kui need sätted puudutavad 
mitteolemuslikke tehnilisi osi, eriti
direktiivi 2000/36/EÜ I lisa B, C ja D jaos, 
direktiivi 2001/36/EÜ I lisa B osas ning 
direktiivi 2001/113/EÜ III lisa B osas, on 
asjakohane anda komisjonile aluslepingu 
artikli 290 kohaselt õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte, et viia kõnealused 
lisad kooskõlla rahvusvaheliste standardite
asjaomaste arengusuundadega või võtta 
arvesse tehnilist arengut.
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lisa A jagu ja B jao punkt 1, mis 
sisaldavad tehnilisi elemente, mida
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
arvesse võttes tuleks võib-olla kohandada 
või ajakohastada, ei ole hõlmatud 
komisjoni volitustega kohandada 
kõnealuse lisa teatavaid sätteid tehnilise 
arenguga. Seepärast tuleks direktiivide 
1999/4/EÜ, 2000/36/EÜ, 2001/111/EÜ, 
2001/113/EÜ ja 2001/114/EÜ ühetaolise 
rakendamise huvides anda komisjonile ka 
täiendavad volitused direktiivide 
1999/4/EÜ, 2000/36/EÜ, 2001/111/EÜ ja 
2001/114/EÜ lisade kohandamiseks ja 
ajakohastamiseks, et võtta arvesse
rahvusvaheliste standardite tehnilist 
arengut ja arengusuundi.

Or. de

Muudatusettepanek 13
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Seepärast tuleks selleks, et täiendada 
või muuta direktiivide 1999/4/EÜ, 
2000/36/EÜ, 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ 
ja 2001/114/EÜ teatavaid mitteolemuslikke 
osi, võttes arvesse tehnilist arengut ja/või 
vajaduse korral rahvusvaheliste standardite 
arengusuundi, anda komisjonile õigus võtta 
aluslepingu artiklis 290 sätestatud korras 
vastu delegeeritud õigusakte, mille 
reguleerimisala ja sisu võimaldavad 
järgmist: direktiivi 1999/4/EÜ puhul 
kohandada või ajakohastada lisas esitatud 
tootekirjelduste ja määratlustega seotud 
tehnilisi omadusi, mis on tavaliselt 
väljendatud protsentides; direktiivi
2000/36/EÜ puhul kohandada või 
ajakohastada 1. lisa A jaos esitatud 
müüginimetuste ja mõistetega seotud 

(4) Seepärast tuleks selleks, et täiendada 
või muuta direktiivide 1999/4/EÜ, 
2000/36/EÜ, 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ 
ja 2001/114/EÜ teatavaid mitteolemuslikke 
osi, võttes arvesse tehnilist arengut ja/või 
vajaduse korral rahvusvaheliste standardite 
arengusuundi, anda komisjonile õigus võtta 
aluslepingu artiklis 290 sätestatud korras 
vastu delegeeritud õigusakte, mille 
reguleerimisala ja sisu võimaldavad 
järgmist: direktiivi 2000/36/EÜ puhul 
kohandada või ajakohastada I lisa B, C ja 
D jaoga ning II lisaga seotud tehnilisi 
omadusi; direktiivi 2001/111/EÜ puhul 
kohandada või ajakohastada I lisa B osaga 
seotud tehnilisi omadusi; ning direktiivi 
2001/113/EÜ puhul kohandada või 
ajakohastada II lisaga ja III lisa B osaga
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tehnilisi omadusi, mis on tavaliselt 
väljendatud protsentides ja/või 
grammides, samuti kohandada või 
ajakohastada kõnealuse lisa B, C ja D
jagu; direktiivi 2001/111/EÜ puhul 
kohandada või ajakohastada lisa A osa 
tootenimetuste ja määratlustega seotud 
tehniliste omaduste suhtes, samuti 
kohandada või ajakohastada lisa B osa;
direktiivi 2001/113/EÜ puhul kohandada 
või ajakohastada I lisa tootenimetuste ja
määratlustega seotud tehniliste omaduste 
suhtes, mis on tavaliselt väljendatud 
protsentides ja/või grammides, samuti 
kohandada või ajakohastada II lisa ja III 
lisa B osa; ning direktiivi 2001/114/EÜ 
puhul kohandada või ajakohastada I lisa 
toodete määratluste ja tootenimetustega
seotud tehniliste omaduste suhtes, mis on 
tavaliselt väljendatud protsentides, samuti 
kohandada või ajakohastada II lisa.

seotud tehnilisi omadusi.

Or. de

Muudatusettepanek 14
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Seepärast tuleks selleks, et täiendada 
või muuta direktiivide 1999/4/EÜ, 
2000/36/EÜ, 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ 
ja 2001/114/EÜ teatavaid mitteolemuslikke 
osi, võttes arvesse tehnilist arengut ja/või 
vajaduse korral rahvusvaheliste 
standardite arengusuundi, anda komisjonile 
õigus võtta aluslepingu artiklis 290 
sätestatud korras vastu delegeeritud 
õigusakte, mille reguleerimisala ja sisu 
võimaldavad järgmist: direktiivi 
1999/4/EÜ puhul kohandada või 
ajakohastada lisas esitatud tootekirjelduste 
ja määratlustega seotud tehnilisi omadusi, 

(4) Seepärast tuleks selleks, et täiendada 
või muuta direktiivide 1999/4/EÜ, 
2000/36/EÜ, 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ 
ja 2001/114/EÜ teatavaid mitteolemuslikke 
osi, võttes arvesse tehnilist arengut ja 
asjaomaste rahvusvaheliste standardite 
arengusuundi, anda komisjonile õigus võtta 
aluslepingu artiklis 290 sätestatud korras 
vastu delegeeritud õigusakte, mille 
reguleerimisala ja sisu võimaldavad 
järgmist: direktiivi 1999/4/EÜ puhul 
kohandada või ajakohastada lisas esitatud 
tootekirjelduste ja määratlustega seotud 
tehnilisi omadusi, mis on tavaliselt 
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mis on tavaliselt väljendatud protsentides;
direktiivi 2000/36/EÜ puhul kohandada või 
ajakohastada 1. lisa A jaos esitatud 
müüginimetuste ja mõistetega seotud 
tehnilisi omadusi, mis on tavaliselt 
väljendatud protsentides ja/või grammides, 
samuti kohandada või ajakohastada 
kõnealuse lisa B, C ja D jagu; direktiivi 
2001/111/EÜ puhul kohandada või 
ajakohastada lisa A osa tootenimetuste ja 
määratlustega seotud tehniliste omaduste 
suhtes, samuti kohandada või ajakohastada 
lisa B osa; direktiivi 2001/113/EÜ puhul 
kohandada või ajakohastada I lisa 
tootenimetuste ja määratlustega seotud 
tehniliste omaduste suhtes, mis on 
tavaliselt väljendatud protsentides ja/või 
grammides, samuti kohandada või 
ajakohastada II lisa ja III lisa B osa; ning 
direktiivi 2001/114/EÜ puhul kohandada 
või ajakohastada I lisa toodete määratluste 
ja tootenimetustega seotud tehniliste 
omaduste suhtes, mis on tavaliselt 
väljendatud protsentides, samuti 
kohandada või ajakohastada II lisa.

väljendatud protsentides; direktiivi 
2000/36/EÜ puhul kohandada või 
ajakohastada 1. lisa A jaos esitatud 
müüginimetuste ja mõistetega seotud 
tehnilisi omadusi, mis on tavaliselt 
väljendatud protsentides ja/või grammides, 
samuti kohandada või ajakohastada 
kõnealuse lisa B, C ja D jagu; direktiivi 
2001/111/EÜ puhul kohandada või 
ajakohastada lisa A osa tootenimetuste ja 
määratlustega seotud tehniliste omaduste 
suhtes, samuti kohandada või ajakohastada 
lisa B osa; direktiivi 2001/113/EÜ puhul 
kohandada või ajakohastada I lisa 
tootenimetuste ja määratlustega seotud 
tehniliste omaduste suhtes, mis on 
tavaliselt väljendatud protsentides ja/või 
grammides, samuti kohandada või 
ajakohastada II lisa ja III lisa B osa; ning 
direktiivi 2001/114/EÜ puhul kohandada 
või ajakohastada I lisa toodete määratluste 
ja tootenimetustega seotud tehniliste 
omaduste suhtes, mis on tavaliselt 
väljendatud protsentides, samuti 
kohandada või ajakohastada II lisa.

Or. en

Muudatusettepanek 15
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2
Direktiiv 2000/36/EÜ
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
ning vajaduse korral nende tehnilist 
arengut, antakse komisjonile õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 6, et muuta 1. lisa A jaos esitatud 
müüginimetuste ja mõistetega seotud 
tehnilisi omadusi, samuti selleks et muuta 

Selleks et võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
ning vajaduse korral tehnilist arengut, 
antakse komisjonile õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
6, et muuta I lisa B, C ja D jagu.
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kõnealuse lisa B, C ja D jagu.

Or. de

Muudatusettepanek 16
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2
Direktiiv 2000/36/EÜ
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
ning vajaduse korral nende tehnilist 
arengut, antakse komisjonile õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 6, et muuta 1. lisa A jaos esitatud 
müüginimetuste ja mõistetega seotud 
tehnilisi omadusi, samuti selleks et muuta 
kõnealuse lisa B, C ja D jagu.

Selleks et võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
ning tehnilist arengut, antakse komisjonile 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 6, et muuta 1. lisa A 
jaos esitatud müüginimetuste ja mõistetega 
seotud tehnilisi omadusi, samuti selleks, et 
muuta kõnealuse lisa B, C ja D jagu.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3
Direktiiv 2001/111/EÜ
Artikkel 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
ning vajaduse korral nende tehnilist 
arengut, antakse komisjonile õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 5, et muuta lisa A osa 
tootenimetuste ja määratlustega seotud 
tehniliste omaduste suhtes, samuti selleks, 

Selleks et võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
ning tehnilist arengut, antakse komisjonile 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 5, et muuta lisa A osa 
tootenimetuste ja määratlustega seotud 
tehniliste omaduste suhtes, samuti selleks, 
et muuta lisa B osa.
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et muuta lisa B osa.

Or. en

Muudatusettepanek 18
Renate Sommer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 
Direktiiv 2001/113/EÜ
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
ning vajaduse korral nende tehnilist 
arengut, antakse komisjonile õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 6, et muuta I lisa tootenimetuste 
ja määratlustega seotud tehniliste 
omaduste suhtes, samuti selleks, et muuta
II lisa ja III lisa B osa.

Selleks et võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
ning vajaduse korral tehnilist arengut, 
antakse komisjonile õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
6, et muuta II lisa ja III lisa B osa.

Or. de

Muudatusettepanek 19
Kartika Tamara Liotard

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4
Direktiiv 2001/113/EÜ
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
ning vajaduse korral nende tehnilist 
arengut, antakse komisjonile õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 6, et muuta I lisa tootenimetuste ja 
määratlustega seotud tehniliste omaduste 
suhtes, samuti selleks, et muuta II lisa ja III 

Selleks et võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi 
ning tehnilist arengut, antakse komisjonile
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 6, et muuta I lisa 
tootenimetuste ja määratlustega seotud 
tehniliste omaduste suhtes, samuti selleks, 
et muuta II lisa ja III lisa B osa.
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lisa B osa.

Or. en

Muudatusettepanek 20
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 
Direktiiv 2001/113/EÜ
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi
ning vajaduse korral nende tehnilist 
arengut, antakse komisjonile õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 6, et muuta I lisa tootenimetuste 
ja määratlustega seotud tehniliste 
omaduste suhtes, samuti selleks, et muuta
II lisa ja III lisa B osa.

Selleks et võtta arvesse tehnilist arengut ja
asjaomaste rahvusvaheliste standardite 
arengusuundi, antakse komisjonile õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 6, et muuta II lisa, 
lisades sellesse koostisaineid, kuid neid 
sellest mitte välja jättes, ja muuta III lisa B 
osa.

Or. en

Selgitus

II lisas esitatakse suletud loetelu täiendavatest koostisainetest, mida võib džemmides 
kasutada. Mõned uuendusmeelsed tootjad võivad soovida kasutada uusi koostisaineid, näiteks 
leedripuu õisi. Kui lubada selles valdkonnas volituste delegeerimist, oleks võimalik kiirem 
heakskiitmine kui kohustus läbida kaasotsustamine iga koostisaine lisamise korral. 
Koostisainete väljajätmine peaks siiski olema võimalik ainult kaasotsustamise teel, et tagada 
juba turul olevatele toodetele suurem turvalisus.

Muudatusettepanek 21
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4
Direktiiv 2001/113/EÜ 
Artikkel 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et võtta arvesse asjaomaste 
rahvusvaheliste standardite arengusuundi
ning vajaduse korral nende tehnilist 
arengut, antakse komisjonile õigus võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas 
artikliga 6, et muuta I lisa tootenimetuste 
ja määratlustega seotud tehniliste 
omaduste suhtes, samuti selleks, et muuta
II lisa ja III lisa B osa.

Selleks et võtta arvesse tehnilist arengut ja
asjaomaste rahvusvaheliste standardite 
arengusuundi, antakse komisjonile õigus 
võtta vastu delegeeritud õigusakte 
kooskõlas artikliga 6, et II lisasse 
koostisaineid lisada, kuid neid sellest 
mitte välja jätta, ja et muuta III lisa B osa.

Or. en

Selgitus

Džemmide, želeede ja marmelaadide tootjad võivad soovida valmistada tooteid uute 
koostisainetega, mida ei ole II lisas praegu loetletud. Kui lubada selles valdkonnas volituste 
delegeerimist, oleks võimalik need tooted vajaduse korral kiiresti heaks kiita. Kui komisjonil 
on õigus koostisaineid ainult lisada ja mitte välja jätta, kaitstakse praeguseid tooteid ja 
avatakse turud uutele toodetele.

Muudatusettepanek 22
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4
Nõukogu direktiiv 2001/113/EÜ
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 5 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile
määramata ajaks alates (…). (Väljaannete 
Talitus märgib käesoleva muutmisakti 
jõustumise kuupäeva).

2. Artiklis 5 osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile
viieks aastaks alates …*. Komisjon 
koostab volituse delegeerimise kohta 
aruande hiljemalt üheksa kuud enne 
viieaastase tähtaja möödumist. Volituse 
delegeerimist uuendatakse automaatselt 
samaks ajavahemikuks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, 
tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppemist.
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_______________
*Väljaannete Talitus: palun lisada 
käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. en

Muudatusettepanek 23
Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4
Direktiiv 2001/113/EÜ
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 
artiklis 5 sätestatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 24
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja 
vahetult kohaldatav kõikides 
liikmesriikides. Direktiivide 1999/4/EÜ, 
2000/36/EÜ, 2001/111/EÜ, 2001/113/EÜ 
ja 2001/114/EÜ konsolideeritud 
versioonid koostatakse kolme kuu jooksul 
alates käesoleva määruse jõustumise 
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kuupäevast.

Or. fr


