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Tarkistus 11
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
1 kohdassa määrätään, että 
"lainsäätämisjärjestyksessä 
hyväksyttävissä säädöksissä määritellään 
nimenomaisesti tällaisen säädösvallan 
siirron tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja 
kesto".

Or. en

Tarkistus 12
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Vaikka direktiivien 1999/4/EY, 
2000/36/EY, 2001/111/EY ja 2001/114/EY 
liitteissä on teknisiä osia, jotka on 
mahdollisesti mukautettava tai saatettava 
ajan tasalle asiaan liittyvien 
kansainvälisten standardien kehittymisen 
huomioon ottamiseksi, kyseisissä 
direktiiveissä ei siirretä komissiolle
asianmukaista valtaa kyseisten liitteiden
mukauttamiseksi tai saattamiseksi ajan 
tasalle nopeasti kansainvälisten 
standardien kehittymisen huomioon 
ottamiseksi. Lisäksi direktiivissä 
1999/4/EY ei siirretä komissiolle 
asianmukaisesti valtaa mukauttaa tai 
saattaa ajan tasalle sen liitettä tekniikan 
edistymisen huomioon ottamiseksi, vaikka 
kyseinen liite sisältää teknisiä osia, joita 

(3) Direktiivien 1999/4/EY, 2000/36/EY, 
2001/111/EY, 2001/113/EY ja 
2001/114/EY liitteissä on teknisiä osia, 
jotka on mahdollisesti mukautettava tai 
saatettava ajan tasalle asiaan liittyvien 
kansainvälisten standardien kehittymisen 
huomioon ottamiseksi. Kun kyseessä ovat 
säädöksen muut kuin sen keskeiset osat,
kuten direktiivin 2000/36/EY liitteessä I 
oleva B, C ja D jakso, direktiivin 
2001/36/EY liitteessä I oleva B osa ja 
direktiivin 2001/113/EY liitteessä III oleva 
B osa, komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
näiden liitteiden saattamiseksi ajan tasalle
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olisi myös mahdollisesti mukautettava tai 
saatettava ajan tasalle tekniikan 
edistymisen huomioon ottamiseksi.
Lisäksi vaikka direktiivin 2000/36/EY 
liitteessä I olevat A jakso ja B jakson 1 
kohta sisältävät teknisiä osia, jotka olisi 
mukautettava tai saatettava ajan tasalle 
tekniikan kehityksen huomioon 
ottamiseksi, komissiolla ei ole valtaa 
mukauttaa kyseisen liitteen tiettyjä 
säännöksiä tekniikan kehittymiseen. 
Tämän vuoksi direktiivien 1999/4/EY, 
2000/36/EY, 2001/111/EY, 2001/113/EY 
ja 2001/114/EY yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä myös 
lisävaltuudet mukauttaa tai saattaa ajan 
tasalle direktiivien 1999/4/EY, 
2000/36/EY, 2001/111/EY ja 2001/114/EY 
liitteet tekniikan kehittymisen ja 
kansainvälisten standardien ottamiseksi 
huomioon.

asiaan liittyvien kansainvälisten 
standardien kehittymisen tai tekniikan 
edistymisen huomioon ottamiseksi.

Or. de

Tarkistus 13
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan täydentää tai muuttaa
direktiivien 1999/4/EY, 2000/36/EY, 
2001/111/EY, 2001/113/EY ja 
2001/114/EY tiettyjä, muita kuin keskeisiä 
osia tekniikan kehittymisen ja tarvittaessa 
kansainvälisten standardien kehittymisen 
huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
siirrettävä valtaa hyväksyä säädöksiä, jotka 
koskevat soveltamisalaa ja sisältöä 
seuraavasti: direktiivin 1999/4/EY osalta 
mukauttaa tai saattaa ajan tasalle 
liitteessä esitettyjen valmisteiden 

(4) Jotta voidaan täydentää tai muuttaa 
direktiivien 1999/4/EY, 2000/36/EY, 
2001/111/EY, 2001/113/EY ja 
2001/114/EY tiettyjä, muita kuin keskeisiä 
osia tekniikan kehittymisen ja tarvittaessa 
kansainvälisten standardien kehittymisen 
huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
siirrettävä valta hyväksyä säädöksiä, jotka 
koskevat soveltamisalaa ja sisältöä 
seuraavasti: direktiivin 2000/36/EY osalta 
mukauttaa tai saattaa ajan tasalle liitteessä 
I olevaan B, C ja D jaksoon sekä 
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nimityksiin ja määritelmiin liittyvät 
tekniset ominaisuudet, jotka yleensä 
esitetään prosentteina; direktiivin
2000/36/EY osalta mukauttaa tai saattaa 
ajan tasalle liitteessä 1 olevassa A jaksossa 
esitetyt myyntinimet ja määritelmät, jotka 
yleensä ilmaistaan prosentteina ja/tai 
grammoina, sekä kyseisen liitteen B, C ja 
D jaksot; direktiivin 2001/111/EY osalta 
mukauttaa tai saattaa ajan tasalle liitteen A 
osassa esitetyt tuotenimityksiin ja 
määritelmiin liittyvät tekniset 
ominaisuudet sekä liitteen B osa;
direktiivin 2001/113/EY osalta mukauttaa 
tai saattaa ajan tasalle liitteessä I esitetyt 
tuotenimityksiin ja määritelmiin liittyvät
tekniset ominaisuudet, jotka yleensä 
ilmaistaan grammoina ja/tai prosentteina, 
sekä liite II ja liitteessä III oleva B osa; 
sekä direktiivin 2001/114/EY osalta 
mukauttaa tai saattaa ajan tasalle 
liitteessä I esitettyihin tuotteiden 
määritelmiin ja tuotenimityksiin liittyvät 
tekniset ominaisuudet, jotka yleensä 
ilmaistaan prosentteina, sekä liite II.

liitteeseen II sisältyvät tekniset 
ominaisuudet; direktiivin 2001/111/EY 
osalta mukauttaa tai saattaa ajan tasalle
liitteessä I olevaan B osaan sisältyvät
tekniset ominaisuudet; direktiivin 
2001/113/EY osalta mukauttaa tai saattaa 
ajan tasalle liitteeseen II ja liitteessä I 
olevaan B osaan sisältyvät tekniset 
ominaisuudet.

Or. de

Tarkistus 14
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Jotta voidaan täydentää tai muuttaa 
direktiivien 1999/4/EY, 2000/36/EY, 
2001/111/EY, 2001/113/EY ja 
2001/114/EY tiettyjä, muita kuin keskeisiä 
osia tekniikan kehittymisen ja tarvittaessa
kansainvälisten standardien kehittymisen 
huomioon ottamiseksi, komissiolle olisi 
SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
siirrettävä valtaa hyväksyä säädöksiä, jotka 
koskevat soveltamisalaa ja sisältöä 

(4) Jotta voidaan täydentää tai muuttaa 
direktiivien 1999/4/EY, 2000/36/EY, 
2001/111/EY, 2001/113/EY ja 
2001/114/EY tiettyjä, muita kuin keskeisiä 
osia tekniikan kehittymisen ja asiaan 
liittyvien kansainvälisten standardien 
kehittymisen huomioon ottamiseksi, 
komissiolle olisi SEUT-sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti siirrettävä valtaa 
hyväksyä säädöksiä, jotka koskevat 
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seuraavasti: direktiivin 1999/4/EY osalta 
mukauttaa tai saattaa ajan tasalle liitteessä 
esitettyjen valmisteiden nimityksiin ja 
määritelmiin liittyvät tekniset 
ominaisuudet, jotka yleensä esitetään 
prosentteina; direktiivin 2000/36/EY osalta 
mukauttaa tai saattaa ajan tasalle liitteessä 
1 olevassa A jaksossa esitetyt myyntinimet 
ja määritelmät, jotka yleensä ilmaistaan 
prosentteina ja/tai grammoina, sekä 
kyseisen liitteen B, C ja D jaksot;
direktiivin 2001/111/EY osalta mukauttaa 
tai saattaa ajan tasalle liitteen A osassa 
esitetyt tuotenimityksiin ja määritelmiin 
liittyvät tekniset ominaisuudet sekä liitteen 
B osa; direktiivin 2001/113/EY osalta 
mukauttaa tai saattaa ajan tasalle liitteessä I 
esitetyt tuotenimityksiin ja määritelmiin 
liittyvät tekniset ominaisuudet, jotka 
yleensä ilmaistaan grammoina ja/tai 
prosentteina, sekä liite II ja liitteessä III 
oleva B osa; sekä direktiivin 2001/114/EY 
osalta mukauttaa tai saattaa ajan tasalle 
liitteessä I esitettyihin tuotteiden 
määritelmiin ja tuotenimityksiin liittyvät 
tekniset ominaisuudet, jotka yleensä 
ilmaistaan prosentteina, sekä liite II.

soveltamisalaa ja sisältöä seuraavasti:
direktiivin 1999/4/EY osalta mukauttaa tai 
saattaa ajan tasalle liitteessä esitettyjen 
valmisteiden nimityksiin ja määritelmiin 
liittyvät tekniset ominaisuudet, jotka 
yleensä esitetään prosentteina; direktiivin 
2000/36/EY osalta mukauttaa tai saattaa 
ajan tasalle liitteessä 1 olevassa A jaksossa 
esitetyt myyntinimet ja määritelmät, jotka 
yleensä ilmaistaan prosentteina ja/tai 
grammoina, sekä kyseisen liitteen B, C ja 
D jaksot; direktiivin 2001/111/EY osalta 
mukauttaa tai saattaa ajan tasalle liitteen A 
osassa esitetyt tuotenimityksiin ja 
määritelmiin liittyvät tekniset ominaisuudet 
sekä liitteen B osa; direktiivin 
2001/113/EY osalta mukauttaa tai saattaa 
ajan tasalle liitteessä I esitetyt 
tuotenimityksiin ja määritelmiin liittyvät 
tekniset ominaisuudet, jotka yleensä 
ilmaistaan grammoina ja/tai prosentteina, 
sekä liite II ja liitteessä III oleva B osa;
sekä direktiivin 2001/114/EY osalta 
mukauttaa tai saattaa ajan tasalle liitteessä I 
esitettyihin tuotteiden määritelmiin ja 
tuotenimityksiin liittyvät tekniset 
ominaisuudet, jotka yleensä ilmaistaan 
prosentteina, sekä liite II.

Or. en

Tarkistus 15
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla
Direktiivi 2000/36/EY
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
muutetaan liitteessä 1 olevassa A jaksossa 
esitetyt myyntinimiin ja määritelmiin 
liittyvät tekniset ominaisuudet sekä 

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
muutetaan liitteessä I olevaa B, C ja D 
jaksoa tekniikan kehittymisen ja 
tarvittaessa asiaan liittyvien 
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kyseisen liitteen B, C ja D jaksot tekniikan 
kehittymisen ja tarvittaessa asiaan 
liittyvien kansainvälisten standardien 
kehittymisen huomioon ottamiseksi.

kansainvälisten standardien kehittymisen 
huomioon ottamiseksi.

Or. de

Tarkistus 16
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
2 artikla
Direktiivi 2000/36/EY
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
muutetaan liitteessä 1 olevassa A jaksossa 
esitetyt myyntinimiin ja määritelmiin 
liittyvät tekniset ominaisuudet sekä 
kyseisen liitteen B, C ja D jaksot tekniikan 
kehittymisen ja tarvittaessa asiaan 
liittyvien kansainvälisten standardien 
kehittymisen huomioon ottamiseksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
muutetaan liitteessä 1 olevassa A jaksossa 
esitetyt myyntinimiin ja määritelmiin 
liittyvät tekniset ominaisuudet sekä 
kyseisen liitteen B, C ja D jaksot tekniikan 
kehittymisen ja asiaan liittyvien 
kansainvälisten standardien kehittymisen 
huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 17
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
3 artikla
Direktiivi 2001/111/EY
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 5 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
muutetaan liitteen A osassa esitetyt 
tuotenimityksiin ja määritelmiin liittyvät 
tekniset ominaisuudet sekä liitteen B osa 

Siirretään komissiolle valta antaa 5 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
muutetaan liitteen A osassa esitetyt 
tuotenimityksiin ja määritelmiin liittyvät 
tekniset ominaisuudet sekä liitteen B osa 
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tekniikan kehittymisen ja tarvittaessa
asiaan liittyvien kansainvälisten 
standardien kehittymisen huomioon 
ottamiseksi.

tekniikan kehittymisen ja asiaan liittyvien 
kansainvälisten standardien kehittymisen 
huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 18
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
4 artikla 
Direktiivi 2001/113/EY
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
muutetaan liitteessä I esitetyt 
tuotenimityksiin ja määritelmiin liittyvät 
tekniset ominaisuudet sekä liite II ja 
liitteessä III oleva B osa tekniikan 
kehittymisen ja tarvittaessa asiaan 
liittyvien kansainvälisten standardien 
kehittymisen huomioon ottamiseksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
muutetaan liitettä II ja liitteessä III olevaa 
B osaa tekniikan kehittymisen ja 
tarvittaessa asiaan liittyvien 
kansainvälisten standardien kehittymisen 
huomioon ottamiseksi.

Or. de

Tarkistus 19
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
4 artikla
Direktiivi 2001/113/EY
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
muutetaan liitteessä I esitetyt 
tuotenimityksiin ja määritelmiin liittyvät 
tekniset ominaisuudet sekä liite II ja 

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
muutetaan liitteessä I esitetyt 
tuotenimityksiin ja määritelmiin liittyvät 
tekniset ominaisuudet sekä liite II ja 
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liitteessä III oleva B osa tekniikan 
kehittymisen ja tarvittaessa asiaan 
liittyvien kansainvälisten standardien 
kehittymisen huomioon ottamiseksi.

liitteessä III oleva B osa tekniikan 
kehittymisen ja asiaan liittyvien 
kansainvälisten standardien kehittymisen 
huomioon ottamiseksi.

Or. en

Tarkistus 20
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
4 artikla 
Direktiivi 2001/113/EY
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
muutetaan liitteessä I esitetyt 
tuotenimityksiin ja määritelmiin liittyvät 
tekniset ominaisuudet sekä liite II ja
liitteessä III oleva B osa tekniikan 
kehittymisen ja tarvittaessa asiaan 
liittyvien kansainvälisten standardien 
kehittymisen huomioon ottamiseksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
muutetaan liitettä II ainesosien 
lisäämiseksi mutta ei niiden poistamiseksi
sekä liitteessä III olevaa B osaa tekniikan 
kehittymisen ja asiaan liittyvien 
kansainvälisten standardien kehittymisen 
huomioon ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Liite II sisältää tyhjentävän luettelon ainesosista, joita voidaan lisätä hilloihin. Jotkut 
innovoivat tuottajat voisivat haluta käyttää uusia ainesosia, kuten mustaseljaa. Jos tähän 
liittyen sovelletaan siirrettyä säädösvaltaa, hyväksyminen sujuisi nopeammin kuin jos joka 
kerta ainesosaa lisättäessä on sovellettava tavallista lainsäätämismenettelyä. Ainesosien 
poistamisen olisi kuitenkin tapahduttava tavallista lainsäätämismenettelyä soveltaen, jotta 
parannetaan markkinoilla jo olevien tuotteiden suojaa.

Tarkistus 21
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
4 artikla
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Direktiivi 2001/113/EY 
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla 
muutetaan liitteessä I esitetyt 
tuotenimityksiin ja määritelmiin liittyvät 
tekniset ominaisuudet sekä liite II ja 
liitteessä III oleva B osa tekniikan 
kehittymisen ja tarvittaessa asiaan 
liittyvien kansainvälisten standardien 
kehittymisen huomioon ottamiseksi.

Siirretään komissiolle valta antaa 6 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla
voidaan lisätä liitteeseen II ainesosia 
mutta ei poistaa niitä ja joilla muutetaan 
liitteessä III olevaa B osaa tekniikan 
kehittymisen ja asiaan liittyvien 
kansainvälisten standardien kehittymisen 
huomioon ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Hillojen, hyytelöjen ja marmeladien tuottajat voivat haluta valmistaa tuotteita, jotka 
sisältävät liitteeseen II kuulumattomia uusia ainesosia. Jos tähän liittyen sovelletaan 
siirrettyä säädösvaltaa, näiden tuotteiden hyväksyminen sujuisi tarvittaessa nopeammin. 
Rajoittamalla komission valta ainesosien lisäämiseen ja jättämällä niiden poistaminen sen 
ulkopuolelle suojeltaisiin nykyisiä tuotteita ja avattaisiin markkinat uusille.

Tarkistus 22
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
4 artikla
Direktiivi 2001/113/EY
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 5 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi ... päivästä 
...kuuta … (Julkaisutoimisto lisää tämän 
muutossäädöksen 
voimaantulopäivämäärän).

2. Siirretään 5 artiklassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
viideksi vuodeksi ... päivästä ...kuuta … ...
Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden 
pituisen kauden päättymistä. 
Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri 
toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, 
jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista viimeistään 
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kolme kuukautta ennen kunkin kauden 
päättymistä.
_______________

*EUVL: lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä.

Or. en

Tarkistus 23
Miroslav Ouzký

Ehdotus asetukseksi
4 artikla
Direktiivi 2001/113/EY
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 5 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 24
Jean-Pierre Audy

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä asetus on kaikilta osiltaan 
velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan 
velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan 
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kaikissa jäsenvaltioissa. kaikissa jäsenvaltioissa. Direktiivien 
1999/4/EY, 2000/36/EY, 2001/111/EY, 
2001/113/EY ja 2001/114/EY 
konsolisoidut toisinnot laaditaan kolmen 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä. 

Or. fr


