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LÜHISELGITUS 

Veiste elektrooniline identifitseerimine 

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekuid võtta veiste elektrooniline 

identifitseerimine kasutusele vabatahtlikkuse alusel. Kuna tehnoloogia selles vallas areneb 

edasi ja seda kasutatakse üha laiemalt, on vaja vastu võtta õigusakte, et tunnistada 

elektrooniline identifitseerimine veiste ametlikuks identifitseerimisvahendiks.  

Sellel tehnoloogial on hulganisti eeliseid nende jaoks, kes soovivad seda kasutada, eelkõige 

jälgitavuse ja karjamajandamise koha pealt. Oluline on, et veiste elektrooniline 

identifitseerimine muutuks üha laialdasemaks ja tehnilisi standardeid ühtlustataks kogu ELis, 

et võimalikult suurendada sellest tehnoloogiast saadavat kasu. 

Arvamuse koostaja toetab täielikult komisjoni ettepanekut, et elektrooniline identifitseerimine 

peaks jääma vabatahtlikuks, samaks tuleks liikmesriikidele anda võimalus muuta see oma 

territooriumil kohustuslikuks. Sellise lähenemisviisiga tagatakse, et väiksemaid ettevõtjaid, 

kes ei pruugi süsteemist kasu saada, ei sunnita seda kasutusele võtma ning seeläbi välditakse 

ebaõiglase finants- ja halduskoormuse tekitamist. 

Vabatahtlikku märgistamist käsitlevate sätete väljajätmine  

Arvamuse koostaja toetab ettepanekut välja jätta vabatahtlikku märgistamist käsitlevad sätted, 

sest see süsteem põhjustab tarbetut bürokraatlikku koormust ettevõtjatele, andmata mingit 

olulist kasu tarbijatele. Mõistagi tunnistatakse, et toiduohutus ja jälgitavus on üliolulised 

avalikkuse jaoks. Sellega seoses tasub märkida, et horisontaalsed õigusaktid on neis 

valdkondades piisavad. 

Komisjoni volitused 

Arvamuse koostaja rõhutab, et delegeeritud õigusakte tuleks kasutada selleks, et täpsemalt 

paika panna sanktsioonid sätestatud eeskirjade eiramise puhul.  

Määruse (EÜ) nr 1760/2000 artiklis 22 osutatakse sanktsioonidele, mis võivad hõlmata 

piiranguid loomade liikumisele. Komisjoni ettepanekus lisatakse, et nende sanktsioonide 

kohaldamise menetlused ja tingimused tuleks kehtestada rakendusaktidega. Arvamuse 

koostaja järgib parlamendi üldist seisukohta viia õigusaktid kooskõlla Lissaboni lepinguga 

ning on seetõttu arvamusel, et nende sanktsioonide üksikasjad tuleks kindlaks määrata 

delegeeritud õigusaktidega. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja 

toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud: 
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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Loomaliha allika tuvastamine 

identifitseerimise ja registreerimise abil on 

eeltingimus, et päritolu saaks märgistada 

kogu toiduahela ulatuses ja tagada seeläbi 

tarbijate ja inimeste tervise kaitse.  

(4) Loomaliha allika tuvastamine 

identifitseerimise ja registreerimise abil on 

eeltingimus, et päritolu saaks märgistada 

kogu toiduahela ulatuses. Nende 

meetmetega tagatakse tarbijate õiguste ja 

inimeste tervise kaitse ning suurendatakse 

tarbijate usaldust. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Määrust (EÜ) nr 1760/2000 ning 

eelkõige veiste identifitseerimist ja 

loomaliha vabatahtlikku märgistamist oli 

nõukogule ja Euroopa Parlamendile 

suunatud komisjoni teatises 

„Halduskoormuse vähendamise 

tegevusprogramm ELis” nimetatud kui 

ettevõtjatele põhjustatava 

halduskoormuse osas eriti tähtsaid 

teabekohustusi. 

välja jäetud 

Selgitus 

Oletatav halduskulude kokkuhoid vabatahtliku märgistamise tühistamise korral oleks kuni 

362 000 eurot; seega pole tegemist liigse kuluga.  

 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 7 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(7) Raadiotuvastussagedusel töötavad 

elektroonilise identifitseerimise süsteemid 

on viimase kümne aasta jooksul 

märkimisväärselt edasi arenenud. See 

tehnoloogia võimaldab individuaalsete 

loomakoodide kiiremat ja täpsemat 

lugemist ja nende edastamist otse 

andmetöötlussüsteemi, mis vähendab 

võimalike nakatunud loomade või toidu 

leidmiseks vajaminevat aega ja hoiab 

kokku tööjõukulusid, kuid suurendab 

samal ajal kulutusi tehnikale. 

(7) Kuigi raadiotuvastussagedusel töötavad 

elektroonilise identifitseerimise süsteemid 

on viimase kümne aasta jooksul edasi 

arenenud, näitavad kogemused seoses 

väikemäletsejaliste elektroonilise 

identifitseerimise kohustusliku süsteemi 

rakendamisega, et puuduliku tehnoloogia 

ja praktiliste raskuste tõttu on sageli 

võimatu saavutada 100%-line täpsus. 

Elektroonilise identifitseerimise 

süsteemide vead ja muud tehnoloogilised 

tõrked ei tohiks tuua kaasa 

põllumajandusettevõtjate trahvimist. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) EID kohustuslikuks muutmine ELi 

tasandil võib teatavad ettevõtjad panna 

majanduslikult ebasoodsasse olukorda. 

Seega on asjakohane viia EID sisse 

vabatahtliku korra alusel. Sel viisil 

otsustaksid EID kasuks need 

loomakasvatajad, kes sellest tõenäoliselt 

otsest majanduslikku kasu saaksid. 

(16) EID kohustuslikuks muutmine ELi 

tasandil võib teatavad ettevõtjad panna 

majanduslikult ebasoodsasse olukorda. 

Seega on asjakohane viia EID sisse 

vabatahtliku korra alusel. Vabatahtlik kord 

võimaldaks EID kasuks otsustada vaid 

ettevõtjatel, kes saaksid sellest tõenäoliselt 

otsest ja olulist majanduslikku kasu. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Liikmesriikide 

loomakasvatussüsteemid, 

põllumajandustavad ja sektori ülesehitus 

on väga erinevad. Liikmesriikidel peaks 

seega olema võimalus kuulutada EID oma 

(17) Liikmesriikide 

loomakasvatussüsteemid, 

põllumajandustavad ja sektori ülesehitus 

on väga erinevad. Liikmesriikidel peaks 

seega olema võimalus kuulutada EID oma 
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territooriumil kohustuslikuks vaid siis, kui 

nad peavad seda kõikide nimetatud 

tegurite valguses asjakohaseks. 

territooriumil kohustuslikuks vaid siis, kui 

nad peavad seda asjakohaseks, olles 

konsulteerinud kõigi sidusrühmadega, 

sealhulgas põllumajandusettevõtjate ja 

sektori esindusorganisatsioonidega ning 

võttes arvesse kõiki nimetatud tegureid, 

sealhulgas igasugust ebasoodsat mõju 

väikestele põllumajandusettevõtjatele. 

Liikmesriikidele tuleb anda luba erikorra 

kehtestamiseks väikeste 

põllumajandusettevõtjate jaoks. 

Igasuguseid konkurentsimoonutusi ühtsel 

turul tuleks vältida. 

 

 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 

II jaos on sätestatud veiseliha vabatahtliku 

märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 

liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 

teatavad märgistamise spetsifikaadid. 

Halduskoormus ja kulud, mida selline 

kord liikmesriikidele ja ettevõtjatele kaasa 

toob, ei ole süsteemist saadava kasuga 

proportsionaalsed. Seepärast tuleks 

kõnealune jagu välja jätta. 

(20) Määruse (EÜ) nr 1760/2000 II jaotise 

II jaos on sätestatud veiseliha vabatahtliku 

märgistamise eeskirjad, mille kohaselt peab 

liikmesriigi pädev asutus heaks kiitma 

teatavad märgistamise spetsifikaadid. 

Võttes arvesse veiselihasektori arengut 

nimetatud määruse vastuvõtmisest alates, 

on vaja veiseliha vabatahtliku 

märgistamise süsteem läbi vaadata. 
Seepärast tuleks kõnealune jagu välja jätta. 

Eespool öeldust hoolimata on veiseliha 

vabatahtliku märgistamise asjakohaselt ja 

ülejäänud sektoritega ühtlustatult 

reguleerimiseks vaja, et kõnealuse jao 

väljajätmise mõju ei jõustuks seni, kuni 

see asendatakse loomsete toodete 

turustamist reguleerivate liidu täiendatud 

õigusaktide või teiste samaväärse 

õigusmõjuga õigusaktidega. 

Selgitus 

Komisjoni ettepanek jätaks õiguslünga vabatahtliku märgistamise suhtes, mis on osutunud 

kasulikuks sektorile ja tarbijatele, kuna see annab tarvilikku teavet, mis aitab parandada 
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toodete lisandväärtust. 

 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 20 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (20 a) Komisjon peab jälgima, et liidu 

õigusnormid veiseliha kohta kajastaksid 

vabatahtliku märgistamise sätteid vajalike 

ajakohastamiste ja parandustega. 

Selgitus 

Komisjoni ettepanek jätaks õiguslünga vabatahtliku märgistamise suhtes, mis on osutunud 

kasulikuks sektorile ja tarbijatele, kuna see annab tarvilikku teavet, mis aitab parandada 

toodete lisandväärtust. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 

Määrus (EÜ) nr 1760/2000 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Identifitseerimisvahendid antakse 

majandile ning need jaotatakse ja loomad 

märgistatakse nendega pädeva asutuse 

kindlaksmääratud viisil. 

Identifitseerimisvahendid antakse 

majandile ning need jaotatakse ja loomad 

märgistatakse nendega pädeva asutuse 

kindlaksmääratud viisil. Seda ei kohaldata 

loomade suhtes, kes on sündinud enne 1. 

jaanuari 1998 ja ei ole ette nähtud 

Euroopa Liidu siseseks kaubanduseks. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 

Määrus (EÜ) nr 1760/2000 

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Igal identifitseerimisvahendil, millega 

loom märgistatakse, on sama, kordumatu 

identifitseerimiskood, mis võimaldab 

identifitseerida iga looma ja majandi, kus 

loom on sündinud. 

Igal identifitseerimisvahendil, millega 

loom märgistatakse, on sama, kordumatu 

identifitseerimiskood, mis võimaldab 

identifitseerida iga looma ja majandi, kus 

loom on sündinud. Erandina juhtudel, kui 

kaks eraldiseisvat 

identifitseerimisvahendit ei saa kanda 

sama ainulaadset identifitseerimiskoodi, 

võib pädev asutus oma järelevalve all 

anda teisele vahendile loa kanda 

teistsugust koodi, eeldusel et on tagatud 

täielik jälgitavus ning looma ja võimalusel 

majandi, kus loom on sündinud, 

individuaalne identifitseerimine. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 

Määrus (EÜ) nr 1760/2000  

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Identifitseerimissüsteemid peavad 

vastama rahvusvahelistele ISO 

standarditele. 

Selgitus 

Eesmärk on, et liikmesriikide identifitseerimissüsteemid oleksid omavahel sidusad. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 4 

Määrus (EÜ) nr 1760/2000 

Artikkel 4a – lõige 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) 60 päeva teise identifitseerimisvahendi 

puhul.  

(b) 60 päeva teise identifitseerimisvahendi 

puhul, põhjuseks looma füsioloogiline 
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areng.  

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 

Määrus (EÜ) nr 1760/2000 

Artikkel 4a – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ühtegi looma ei tohi sünnimajandist ära 

viia enne, kui loom on märgistatud mõlema 

identifitseerimisvahendiga. 

Ühtegi looma ei tohi sünnimajandist ära 

viia enne, kui loom on märgistatud mõlema 

identifitseerimisvahendiga, välja arvatud 

vääramatu jõu juhtudel. 

 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 4 

Määrus (EÜ) nr 1760/2000 

Artikkel 4a – lõige 2 – lõik 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Esimest lõiku ei kohaldata loomade 

suhtes, kes on sündinud enne 1. jaanuari 

1998 ja ei ole ette nähtud Euroopa Liidu 

siseseks kaubanduseks. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4  

Määrus (EÜ) nr 1760/2000 

Artikkel 4b – lõige 2 – lõik 2  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kõnealune tähtaeg ei tohi olla pikem kui 

20 päeva pärast lõikes 1 osutatud 

veterinaarkontrollide teostamist. Igal juhul 

tuleb loomad märgistada 

identifitseerimisvahenditega enne 

Kõnealune tähtaeg ei tohi olla pikem kui 

20 päeva pärast lõikes 1 osutatud 

veterinaarkontrollide teostamist. Erandina 

ja loomade füsioloogilise arengu tõttu 

võib seda tähtaega teise 
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sihtmajandist lahkumist.  identifitseerimisvahendi puhul pikendada 

kuni 60 päeva võrra. Igal juhul tuleb 

loomad märgistada 

identifitseerimisvahenditega enne 

sihtmajandist lahkumist.  

 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 4 

Määrus (EÜ) nr 1760/2000 

Artikkel 4c – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Punktis b osutatud tähtaeg ei tohi olla 

pikem kui 20 päeva pärast loomade 

saabumist sihtmajandisse. Igal juhul tuleb 

loomad märgistada 

identifitseerimisvahenditega enne 

sihtmajandist lahkumist.  

Punktis b osutatud tähtaeg ei tohi olla 

pikem kui 20 päeva pärast loomade 

saabumist sihtmajandisse. Erandina ja 

loomade füsioloogilise arengu tõttu võib 

seda tähtaega teise 

identifitseerimisvahendi puhul pikendada 

kuni 60 päeva võrra. Igal juhul tuleb 

loomad märgistada 

identifitseerimisvahenditega enne 

sihtmajandist lahkumist.  

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4  

Määrus (EÜ) nr 1760/2000 

Artikkel 4c – lõige 2 – lõik 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Erandina artikli 4 lõike 1 kolmandast 

lõigust, juhtudel kui ei ole võimalik 

kasutada looma puhul sama kordumatu 

identifitseerimiskoodiga elektroonilist 

tunnust, võib pädev asutus anda oma 

järelevalve all loa, et teine 

identifitseerimise vahend võib kanda 

teistsugust koodi, eeldusel et on tagatud 

täielik jälgitavus ning looma ja võimalusel 

majandi, kus loom on sündinud, 
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individuaalne identifitseerimine. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 1760/2000 

Artikkel 7 – lõige 5 – punkt b  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kes sisestab uue teabe elektroonilisse 

andmebaasi 24 tunni jooksul pärast 

sündmuse toimumist. 

(b) kes sisestab uue teabe elektroonilisse 

andmebaasi 72 tunni jooksul pärast 

sündmuse toimumist. 

Selgitus 

24 tundi ei ole põllumajandusettevõtjatele piisav aeg andmebaasidesse teabe sisestamiseks. 

Seda tuleks pikendada kolme päevani või 72 tunnini, et anda kõigile 

põllumajandusettevõtjatele võimalus panna kirja ja sisestada andmeid mõistliku ajavahemiku 

jooksul. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 

Määrus (EÜ) nr 1760/2000 

Artikkel 10 –lõik 1 – punkt e  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) suvel erinevatel mägikarjamaadel 

karjatatavate veiste identifitseerimine ja 

nende liikumise registreerimine. 

e) eri liiki rändkarjatamisega vastavalt 

aastaaegadele karjatatavate veiste 

identifitseerimine ja nende liikumise 

registreerimine. 

Selgitus 

Tekst on vaja tasakaalustada ja lisada kõik rändkarjatamise liigid, mitte ainult suvine 

rändkarjatamine. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 10 

Määrus (EÜ) nr 1760/2000 

Artikkel 10a – lõik 1 – punkt b  

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) veiste elektroonilise identifitseerimise 

kasutamiseks vajalik tehniline kord ja 

standardid; 

b) veiste elektroonilise identifitseerimise 

kasutamiseks vajalik tehniline kord ja 

standardid kooskõlas rahvusvaheliste ISO 

standarditega; 

Selgitus 

Liikmesriikide identifitseerimissüsteemid peaksid olema omavahel sidusad. 

 

 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 17 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1760/2000 

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
teises lõigus osutatud sanktsioonide 

kohaldamise korda käsitlevad vajalikud 

eeskirjad, sealhulgas nende sisseviimiseks 

vajalikud üleminekumeetmed. Kõnealused 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 23 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

Komisjonile antakse õigus võtta kooskõlas 

artikliga 22b vastu delegeeritud õigusakte, 

millega sätestatakse vajalikud eeskirjad 
teises lõigus osutatud sanktsioonide 

kohaldamise korra kohta, sealhulgas nende 

sisseviimiseks vajalikud 

üleminekumeetmed. 

 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 18 

Määrus (EÜ) nr 1760/2000 

Artikkel 22b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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

sätestatud tingimustel. 

delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 

sätestatud tingimustel. 

2. Komisjonile antakse määramata ajaks* 

volitused võtta vastu artikli 4 lõikes 5, 

artikli 4a lõikes 2 ning artiklites 5, 7, 10, 

14 ja 19 ning artikli 22 lõikes 4a osutatud 

delegeeritud õigusakte. 

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 

alates* volitused võtta vastu artikli 4 lõikes 

5, artikli 4a lõikes 2, artiklites 5, 7, 10, 14 

ja 19 ning artikli 22 lõike 1 kolmandas 

lõigus ja artiklis 4a osutatud delegeeritud 

õigusakte.  

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 

artikli 4 lõikes 5 ja artikli 4a lõikes 2 ning 

artiklites 5, 7, 10, 14 ja 19 ning artikli 22 

lõikes 4a osutatud volituse 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. 

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad 

artikli 4 lõikes 5 ja artikli 4a lõikes 2 ning 

artiklites 5, 7, 10, 14 ja 19 ning artikli 22 

lõike 1 kolmandas lõigus ja artiklis 4a 

osutatud volituse 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. 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 

õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 

õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 

ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 

võetud kooskõlas artikli 4 lõikega 5 ja 

artikli 4a lõikega 2 ning artiklitega 5, 7, 10, 

14 ja 19 ning artikli 22 lõikega 4a, jõustub 

ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega 

nõukogu ei ole esitanud vastuväiteid kahe 

kuu jooksul pärast kõnealusest õigusaktist 

teatamist Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule või kui Euroopa Parlament ja 

nõukogu on mõlemad enne nimetatud 

ajavahemiku lõppemist komisjonile 

teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid 

esitada. Kõnealust ajavahemikku võib 

Euroopa Parlamendi või nõukogu taotlusel 

kahe kuu võrra pikendada. 

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 

võetud kooskõlas artikli 4 lõikega 5 ja 

artikli 4a lõikega 2, artiklitega 5, 7, 10, 14 

ja 19 ning artikli 22 lõike 1 kolmanda 

lõiguga ja artikliga 4a, jõustub ainult juhul, 

kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole 

esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 

pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule või kui 

Euroopa Parlament ja nõukogu on 

mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 

lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 

kavatse vastuväiteid esitada. Kõnealust 

ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 

või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra 

pikendada. 

________________ _____________ 

* [*alates käesoleva määruse jõustumise 

kuupäevast või mõnest muust 

seadusandja määratud kuupäevast]. 

*Väljaannete talitus, palun lisada 

käesoleva määruse jõustumise kuupäev. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 1 a 

 Üleminekusätted 

 Artikli 1 punkt 14 jõustub 1. jaanuaril 

2014. 

Selgitus 

Selle muudatusettepaneku eesmärk on näha ette piisav ajavahemik Euroopa tasandil 

vabatahtliku märgistamise valdkonnas asjakohasemate eriõigusnormide koostamiseks ja 

vastuvõtmiseks. 
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