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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 2.5. kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/9/EY
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(- 1) Korvataan 6 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Jos komissio katsoo, että 1 kohdassa 
tarkoitettujen asioiden ratkaisemiseksi on 
tarpeen tehdä muutoksia tähän 
direktiiviin, se hyväksyy muutokset.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 7 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3.3 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 1994/62/EY
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Tarvittavat muutokset 8 artiklan 
2 kohdassa ja 10 artiklan toisen kohdan 

a) Komissio mukauttaa 8 artiklan 
2 kohdassa ja 10 artiklan toisen kohdan 
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viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitetun 
tunnistusjärjestelmän ja 12 artiklan 
3 kohdassa ja liitteessä III tarkoitettujen 
tietokantojen järjestelmään liittyvien 
taulukoiden rakenteen mukauttamiseksi
tieteen ja tekniikan kehitykseen tehdään 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen.

viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitetun 
tunnistusjärjestelmän tieteen ja tekniikan 
kehitykseen. Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 21 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
Tarvittavat muutokset 12 artiklan 
3 kohdassa ja liitteessä III tarkoitettujen 
tietokantojen järjestelmään liittyvien 
taulukoiden rakenteen mukauttamiseksi 
tieteen ja tekniikan kehitykseen tehdään 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3.6 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
14 artikla – 1 kohta – 1 lause

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 14 artiklan 1 kohdan 
ensimmäinen virke seuraavasti:
"Komissio antaa [...] 30 päivään 
syyskuuta 2003 mennessä ohjeet liitteessä 
I luetelluista toiminnoista aiheutuvien, 
kyseisiin toimintoihin liittyvien nimettyjen 
kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja 
raportointia varten.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 23 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. en
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3.6 kohta – 5 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2003/87/EY
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Korvataan 24 artiklan 3 kohta 
seuraavasti: 
"3. Komissio voi omasta aloitteestaan 
antaa tai sen on jäsenvaltion pyynnöstä 
annettava [...] niiden päästöjen tarkkailua 
ja raportointia koskevat ohjeet, jotka 
aiheutuvat sellaisista toiminnoista, 
laitoksista ja kasvihuonekaasuista, joita ei 
luetella liitteessä I, mikäli kyseisten 
päästöjen tarkkailu ja raportointi on 
mahdollista suorittaa riittävällä 
tarkkuudella.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 23 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 3.9 kohta – 3 alakohta
Asetus (EY) N:o 1013/2006
59 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi hyväksyä 59 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen seuraavat tämän asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyvät lisätoimenpiteet:

1. Komissio voi hyväksyä 59 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen seuraavat tämän asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyvät lisätoimenpiteet:

a) ohjeet 12 artiklan 1 kohdan g alakohdan 
soveltamiseksi;

(a) ohjeet 12 artiklan 1 kohdan g alakohdan 
soveltamiseksi;
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b) ohjeet 15 artiklan soveltamiseksi 
sellaisen jätteen tunnistamista ja 
jäljittämistä varten, joka muuttuu 
merkittävästi väliaikaisen hyödyntämis- tai 
huolehtimistoimen yhteydessä;

(b) ohjeet 15 artiklan soveltamiseksi 
sellaisen jätteen tunnistamista ja 
jäljittämistä varten, joka muuttuu 
merkittävästi väliaikaisen hyödyntämis- tai 
huolehtimistoimen yhteydessä;

c) ohjeet toimivaltaisten viranomaisten 
laittomien siirtojen yhteydessä tehtävää 
yhteistyötä varten 24 artiklan mukaisesti;

(c) ohjeet toimivaltaisten viranomaisten 
laittomien siirtojen yhteydessä tehtävää 
yhteistyötä varten 24 artiklan mukaisesti;

d) tekniset vaatimukset ja käytännön 
järjestelyt sähköisen tietojensiirron 
toteuttamista varten asiakirjojen ja tietojen 
toimittamiseksi 26 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti;

(d) tekniset vaatimukset ja käytännön 
järjestelyt sähköisen tietojensiirron 
toteuttamista varten asiakirjojen ja tietojen 
toimittamiseksi 26 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti;

e) muut kielten käyttöä koskevat ohjeet 
27 artiklan mukaisesti;

(e) muut kielten käyttöä koskevat ohjeet 
27 artiklan mukaisesti;

f) lisäselvitys II osaston 
menettelyvaatimuksista siltä osin kuin kyse 
on niiden soveltamisesta jätteiden vientiin 
yhteisöstä, niiden tuontiin yhteisöön ja 
kauttakulkuun yhteisön kautta;

(f) lisäselvitys II osaston 
menettelyvaatimuksista siltä osin kuin kyse 
on niiden soveltamisesta jätteiden vientiin 
yhteisöstä, niiden tuontiin yhteisöön ja 
kauttakulkuun yhteisön kautta.

g) määrittelemättömiä oikeudellisia 
termejä koskeva lisäohjeistus.
2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä seuraavasti:

2. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä seuraavasti:

a) rahoitusvakuuden (-vakuuksien) tai 
vastaavan vakuutuksen (vastaavien 
vakuutusten) laskemismenetelmä 6 artiklan 
mukaisesti;

a) rahoitusvakuuden (-vakuuksien) tai 
vastaavan vakuutuksen (vastaavien 
vakuutusten) laskemismenetelmä 6 artiklan 
mukaisesti;

b) muut 14 artiklassa tarkoitettuihin 
ennakkohyväksyttyihin 
hyödyntämislaitoksiin liittyvät ehdot ja 
vaatimukset.

b) muut ennalta hyväksyttyihin 
hyödyntämislaitoksiin liittyvät ehdot ja 
vaatimukset 14 artiklan mukaisesti,

b a) määrittelemättömiä oikeudellisia 
termejä koskeva lisäohjeistus.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 59 a artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 59 a artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. en
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 6.5 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 998/2003
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 7 artikla seuraavasti:
"Liitteessä I olevassa C osassa 
tarkoitettuihin lajeihin kuuluvien eläinten 
kuljetuksiin jäsenvaltioiden välillä tai 
liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa 
tarkoitetulta alueelta ei sovelleta 
raivotautia koskevia vaatimuksia. 
Komission on tarvittaessa vahvistettava
[...] muita sairauksia koskevia 
erityisvaatimuksia, mahdollinen eläinten 
määrää koskeva rajoitus mukaan 
luettuna, [...]. Kyseisistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 24 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Kyseisten eläinten mukana olevaksi 
määrätyn todistuksen malli voidaan 
muiden sairauksien osalta vahvistaa 
24 artiklan 2 kohdan mukaista 
sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 6.5 kohta – -1 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 998/2003
8 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Korvataan 8 artiklan 3 kohdan 
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a alakohta seuraavasti:
"(a) lemmikkieläimiin, jotka tulevat 
liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa 
tarkoitetuilta alueilta, joiden komissio on 
24 artiklan 2 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen todennut 
soveltavan sääntöjä, jotka vastaavat 
vähintään tässä luvussa vahvistettuja 
yhteisön sääntöjä, sovelletaan II luvussa 
vahvistettuja sääntöjä. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 24 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 6.5 kohta – -1 b alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 998/2003
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

(-1 b) Korvataan 9 artikla seuraavasti:
"Kolmansista maista peräisin olevien, 
liitteessä I olevassa C osassa 
tarkoitettuihin lajeihin kuuluvien eläinten 
kuljetukseen sovellettavat vaatimukset 
vahvistaa komissio. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 24 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen. Eläinten 
mukana olevaksi määrätyn todistuksen 
malli vahvistetaan 24 artiklan 3 kohdan 
mukaista sääntelymenettelyä 
noudattaen."
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Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 6.5 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 998/2003
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 17 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"Komissio voi vahvistaa liitteessä I 
olevassa A ja B osassa mainittuihin 
lajeihin kuuluvien eläinten kuljetuksille 
muita teknisiä vaatimuksia kuin ne, jotka 
on vahvistettu tässä asetuksessa. 
Tällaisista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 24 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 6.6 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2003/99/EY
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisia siirtymä- tai 
täytäntöönpanotoimenpiteitä voidaan 
toteuttaa 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.”

Kaikkia muita asianmukaisia siirtymä- tai 
täytäntöönpanotoimenpiteitä kuin niitä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, voidaan toteuttaa 
12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen."
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Or. en

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 6.7 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus 2004/9/EY
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 12 artikla seuraavasti:
"Muita täytäntöönpano- ja 
siirtymätoimenpiteitä kuin niitä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, voidaan vahvistaa
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 6.8 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 853/2004
9 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 9 artikla seuraavasti:
"Muita täytäntöönpano- ja 
siirtymätoimenpiteitä kuin niitä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, voidaan vahvistaa
12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. en
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 6.9 kohta – -1 alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 854/2004
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 16 artikla seuraavasti:
"Muita täytäntöönpano- ja 
siirtymätoimenpiteitä kuin niitä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, voidaan vahvistaa
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 6.10 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 183/2005
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 26 artikla seuraavasti:
"Muita täytäntöönpanotoimenpiteitä kuin
niitä, joiden tarkoituksena on muuttaa 
tämän direktiivin muita kuin keskeisiä 
osia sitä täydentämällä, voidaan vahvistaa
31 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. en
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