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MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 1.5 – alapunkt -1 (uus)
Direktiiv 2001/20/EÜ
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Artikli 1 lõige 3 asendatakse 
järgmisega: 
„3. Hea kliinilise tava põhimõtted ja neid 
põhimõtteid järgivad üksikasjalikud 
suunised võtab vastu ja vajaduse korral 
vaatab läbi komisjon, võtmaks arvesse 
teaduse ja tehnika arengut.
Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
võetakse vastu artikli 21 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
Komisjon avaldab need üksikasjalikud 
suunised.”

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 2.2 – alapunkt 7 a (uus)
Direktiiv 98/83/EÜ
II lisa – tabel A – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) II lisa tabeli A lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
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„2. Üldjärelevalve
Üldjärelevalve eesmärk on saada teavet, 
et teha kindlaks, kas kõik direktiivi 
parameetrite väärtused on täidetud või 
mitte. Üldjärelevalve peab hõlmama 
kõiki artikli 5 lõigete 2 ja 3 alusel 
määratud parameetreid, välja arvatud 
juhul, kui pädevatel asutustel on 
võimalik nende poolt kindlaksmääratud 
ajavahemikuks tõendada, et konkreetset 
parameetrit ei ole asjassepuutuvas 
veevarustuses sellises kontsentratsioonis, 
mis võiks kaasa tuua asjaomase 
parameetri väärtuse rikkumise.
Käesolevat lõiget ei kohaldata 
radioaktiivsuse parameetrite suhtes, 
mida vastavalt I lisa C osa märkustele 8, 
9 ja 10 jälgitakse vastavalt komisjoni 
vastu võetud järelevalvenõuetele. 
Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
võetakse vastu artikli 12 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 2.3 – alapunkt 7 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 2037/2000
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Artikli 11 lõige 3 asendatakse 
järgmisega: 
„3. Alates 1. jaanuarist 2004 keelatakse 
osaliselt halogeenitud 
klorofluorosüsivesinike eksportimine 
ühendusest protokolliga ühinemata 
riikidesse. Komisjon kontrollib [...]
protokollile vastavat rahvusvahelist 
arengut silmas pidades käesolevas lõikes 
nimetatud tähtaega ning muudab seda 
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vajaduse korral.
Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
võetakse vastu artikli 18 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 2.6 – alapunkt 1
Direktiiv 2006/21/EÜ
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab 1. maiks 2008 vastu 
alljärgnevaks vajalikud sätted, pidades 
prioriteetseks punkte b, c ja d:

2. Komisjon võtab 1. maiks 2008 vastu 
alljärgnevaks vajalikud sätted, pidades 
prioriteetseks punkte b, c ja d:

(a) artikli 13 lõike 6 rakendamine, 
sealhulgas nõrga happe dissotsieeruva 
tsüaniidi määratlemisega seotud tehnilised 
nõuded ja selle mõõtmismeetod;

(a) artikli 13 lõike 6 rakendamine, 
sealhulgas nõrga happe dissotsieeruva 
tsüaniidi määratlemisega seotud tehnilised 
nõuded ja selle mõõtmismeetod;

(b) II lisas toodud jäätmete iseloomustuse 
tehniliste nõuete lõpuleviimine;

(b) II lisas toodud jäätmete iseloomustuse 
tehniliste nõuete lõpuleviimine;

(c) artikli 3 lõikes 3 toodud mõiste 
tõlgendamine;

(c) artikli 3 lõikes 3 toodud mõiste 
tõlgendamine;

(d) jäätmehoidlate klassifitseerimise 
kriteeriumide määratlemine III lisa 
kohaselt;

(d) jäätmehoidlate klassifitseerimise 
kriteeriumide määratlemine III lisa 
kohaselt;

(e) käesoleva direktiivi tehniliseks 
rakendamiseks vajaminevate proovivõtu- ja 
analüüsimeetodite ühtlustatud standardite 
määratlemine. Kõnealused meetmed 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks muu hulgas selle täiendamise 
teel võetakse vastu artikli 23 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

(e) käesoleva direktiivi tehniliseks 
rakendamiseks vajaminevate proovivõtu- ja 
analüüsimeetodite ühtlustatud standardite 
määratlemine. 

Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks, muu 
hulgas selle täiendamise teel, võetakse 
vastu artikli 23 lõikes 3 osutatud 



PE405.771v01-00 6/27 PA\720035ET.doc

ET

kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
(Kõnealuse muudatusettepaneku järgi 
kehtib viimane lõik alapunktide a–e kohta)

Or. en

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.1 – alapunkt 2
Määrus (EÜ) nr 315/93
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artikli 4 lõikes 2 asendatakse sõnad 
„artiklis 8“ sõnadega „artikli 8 lõikes 2“.

(2) Artikli 4 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Komisjon kontrollib võimalikult 
kiiresti lõikes 1 nimetatud liikmesriigi 
põhjendusi otsuse 69/314/EMÜ [5] alusel 
loodud alalises toiduainekomitees ning 
esitab kohe oma arvamuse ja võtab 
vajalikud meetmed siseriikliku meetme
kinnitamiseks, muutmiseks või kehtetuks 
tunnistamiseks artikli 8 lõikes 2
ettenähtud regulatiivkomitee menetluse 
kohaselt.”

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.2 – alapunkt 2
Direktiiv 93/74/EÜ
Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artikli 8 lõikes 2 asendatakse tekst 
„artiklis 9” tekstiga „artikli 9 lõikes 2”.

(2) Artikli 8 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Komisjon algatab võimalikult kiiresti 
artikli 9 lõikes 2 sätestatud 
regulatiivkomitee menetluse, et võtta
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asjakohaseid meetmeid siseriikliku 
meetme kinnitamiseks, muutmiseks või 
kehtetuks tunnistamiseks.” 

Or. en

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.2 – alapunkt 3
Direktiiv 93/74/EÜ
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a 
lõikeid 1–4 ja artikli 5 punkti b ning
artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse 
artiklis 8 sätestatut.

3. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a 
lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
nimetatud otsuse artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 
punktis c ning lõike 4 punktides b ja e 
sätestatud tähtajad on vastavalt kaks 
kuud, üks kuu ja kaks kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.3 – alapunkt 6 a (uus)
Direktiiv 96/23/EÜ
Artikkel 29 – lõige 1 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Artikli 29 lõike 1 neljas lõik 
asendatakse järgmisega:

„Komisjon kiidab kava heaks artikli 33 
lõikes 2 ettenähtud regulatiivkomitee 
menetluse kohaselt. Samas korras 
võidakse lubada käesoleva direktiivi 
rakendamisest tulenevatele tagatistele 
alternatiivseid tagatisi.”
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Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.4 – alapunkt 7
Määrus (EÜ) nr 258/97
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Artikli 12 lõikes 2 asendatakse tekst 
„artiklis 13“ tekstiga „artikli 13 lõikes 2“.

(7) Artikli 12 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:

„2. Komisjon uurib lõikes 1 nimetatud 
põhjusi võimalikult kiiresti alalises 
toiduainekomitees; ta võtab vajalikud 
meetmed siseriikliku meetme 
kinnitamiseks, muutmiseks või kehtetuks 
tunnistamiseks artikli 13 lõikes 2 
ettenähtud regulatiivkomitee menetluse 
kohaselt. Lõikes 1 nimetatud otsuse 
vastuvõtnud liikmesriik võib sellest 
kinni pidada kuni kõnealuste meetmete 
jõustumiseni.”

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.5 – alapunkt 3 – alapunkt a
Otsus 2119/98/EÜ
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a 
lõikeid 1–4 ja artikli 5 punkti b ning
artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse 
artiklis 8 sätestatut.

3. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a 
lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse 
nimetatud otsuse artiklis 8 sätestatut.

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 
punktis c ning lõike 4 punktides b ja e 
sätestatud tähtaegadeks kehtestatakse 
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vastavalt kaks kuud, üks kuu ja kaks 
kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.6 – alapunkt 2 – alapunkt aa (uus)
Direktiiv 2000/13/EÜ
Artikkel 6 – lõige 6 – teine lõik – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aa) lõike 6 teise lõigu esimene taane 
asendatakse järgmisega:

„– koostisosad, mis kuuluvad ühte I lisas 
loetletud rühmadest ning on muu toidu 
koostisosad, võivad olla tähistatud ainult 
kõnealuse rühma nimetusega.
I lisa rühmade loetelu võib muuta 
komisjon. Kõnealused meetmed käesoleva 
direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks võetakse vastu artikli 20 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
Kuid I lisa nimetust “tärklis” tuleb alati 
täiendada viitega tema konkreetsele 
taimsele päritolule, kui nimetatud 
koostisosa võib sisaldada gluteeni,”

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.6 – alapunkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2000/13/EÜ
Artikkel 6 – lõige 6 – teine lõik – teine taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„- koostisosad, mis kuuluvad ühte II lisas 
loetletud rühmadest, peavad olema 

„- koostisosad, mis kuuluvad ühte II lisas 
loetletud rühmadest, peavad olema 
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tähistatud selle rühma nimetusega, millele 
järgneb nende ainete täpne nimetus või 
EÜ-number; kui koostisosa kuulub 
mitmesse rühma, siis märgitakse kõnealuse 
toidu põhifunktsioonile vastava rühma 
nimetus;

tähistatud selle rühma nimetusega, millele 
järgneb nende ainete täpne nimetus või 
EÜ-number; kui koostisosa kuulub 
mitmesse rühma, siis märgitakse kõnealuse 
toidu põhifunktsioonile vastava rühma 
nimetus;

nimetatud lisa muudatused, mis põhinevad 
teaduse ja tehnika arengul ja millega 
muudetakse käesoleva direktiivi vähem 
olulisi sätteid, võetakse vastu artikli 20 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

nimetatud lisa muudatused, mis põhinevad 
teaduse ja tehnika arengul ja millega 
muudetakse käesoleva direktiivi vähem 
olulisi sätteid, võetakse vastu artikli 20 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt;

kuid II lisa loetelus esinevat nimetust 
„modifitseeritud tärklis“ tuleb alati 
täiendada viitega tema konkreetsele 
taimsele päritolule, kui see koostisosa võib 
sisaldada gluteeni.”

Kuid II lisa loetelus esinevat nimetust 
„modifitseeritud tärklis“ tuleb alati 
täiendada viitega tema konkreetsele 
taimsele päritolule, kui see koostisosa võib 
sisaldada gluteeni.”

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.6 – alapunkt 2 – alapunkt d
Direktiiv 2000/13/EÜ
Artikkel 6 – lõige 11 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks teise lõigu kohaldamist, 
võib komisjon muuta IIIa lisa pärast seda, 
kui on saadud Euroopa Toiduohutusametilt 
arvamus, mis on esitatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. 
aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega 
sätestatakse toidualaste õigusnormide 
üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse 
toidu ohutusega seotud menetlused)(*) 
artikli 29 alusel. Kõnealused meetmed 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks võetakse vastu artikli 20 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Ilma et see piiraks teise lõigu kohaldamist, 
võib komisjon muuta IIIa lisa pärast seda, 
kui on saadud Euroopa Toiduohutusametilt 
arvamus, mis on esitatud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. 
aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega 
sätestatakse toidualaste õigusnormide 
üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse 
toidu ohutusega seotud menetlused)(*) 
artikli 29 alusel. Kõnealused meetmed 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks võetakse vastu artikli 20 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.6 – alapunkt 5 a (uus)
Direktiiv 2000/13/EÜ
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Artikkel 12 asendatakse järgmisega:
„Tollitariifistiku rubriiki 22.04 ja 22.05 
kuuluvate toodete mahuprotsentides 
alkoholisisalduse märkimise reeglid 
määratakse kindlaks selliste toodete 
suhtes kohaldatavate ühenduse 
erisätetega.
Muude alkoholjookide puhul, mille 
alkoholisisaldus on üle 1,2 
mahuprotsendi, määrab kõnealused 
reeglid kindlaks komisjon.
Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
võetakse vastu artikli 20 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.“

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.6 – alapunkt 7 – alapunkt b (uus)
Direktiiv 2000/13/EÜ
Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse lõige 4: välja jäetud
„4. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja lõike 5 punkti b ning 
artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse 
artiklis 8 sätestatut.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 
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punktis c ning lõike 4 punktides b ja e 
sätestatud tähtajad on vastavalt kaks 
kuud, üks kuu ja kaks kuud.“

Or. en

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.7 – alapunkt 2
Direktiiv 2001/37/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon kohandab artiklis 4 sätestatud 
mõõtemeetodid ja nendega seotud 
määratlused vastavalt teaduse ja tehnika 
arengule. Kõnealused meetmed käesoleva 
direktiivi vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli 10 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

1. Komisjon kohandab artiklis 4 sätestatud 
mõõtemeetodid ja nendega seotud 
määratlused vastavalt teaduse ja tehnika 
arengule. Kõnealused meetmed käesoleva 
direktiivi vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli 10 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.7 – alapunkt 3
Direktiiv 2001/37/EÜ
Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja artikli 5 punkti b ning 
artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse 
artiklis 8 sätestatut.

välja jäetud

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 
punktis c, lõike 4 punktides b ja e 
sätestatud tähtajaks kehtestatakse 
vastavalt kaks kuud, üks kuu ja kaks 
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kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.8 – alapunkt 2
Direktiiv 2001/95/EÜ
Artikkel 5 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kohandab I lisas sätestatud teabe 
esitamise kohustusega seotud erinõudeid. 
Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 15 
lõikes 5 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Komisjon kohandab I lisas sätestatud teabe 
esitamise kohustusega seotud erinõudeid. 
Kõnealused meetmed käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 15 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.8 – alapunkt 3
Direktiiv 2001/95/EÜ
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

RAPEXi kasutamise üksikasjalik kord on 
sätestatud II lisas. Seda kohandab 
komisjon. Kõnealused meetmed käesoleva 
direktiivi vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli 15 lõikes 5 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

3. RAPEXi kasutamise üksikasjalik kord 
on sätestatud II lisas. Seda kohandab 
komisjon. Kõnealused meetmed käesoleva 
direktiivi vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel võetakse vastu 
artikli 15 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.8 – alapunkt 4
Direktiiv 2001/95/EÜ
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja lõike 5 punkti b ning 
artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse 
artiklis 8 sätestatut. 

välja jäetud

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 
punktis c, lõike 4 punktides b ja e 
sätestatud tähtajaks kehtestatakse 
vastavalt kaks kuud, üks kuu ja kaks 
kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.10 – alapunkt 8
Määrus (EÜ) nr 1774/2002
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad, sealhulgas eeskirjad 
kontrollimeetmete kohta, võetakse vastu 
artikli 33 lõikes 2 ettenähtud korras.
Erandeid lõike 1 punktist a võib pärast 
asjaomase teaduskomiteega 
konsulteerimist kalade ja karusloomade 
puhul lubada komisjon. Kõnealused 
meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 33 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Käesoleva artikli üksikasjalikud 
rakenduseeskirjad, sealhulgas eeskirjad 
kontrollimeetmete kohta võtab vastu 
komisjon. Kõnealused meetmed käesoleva 
määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 33 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.
Erandeid lõike 1 punktist a võib pärast 
asjaomase teaduskomiteega 
konsulteerimist kalade ja karusloomade 
puhul lubada komisjon. Kõnealused 
meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 33 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
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regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.10 – alapunkt 12 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1774/2002
Artikkel 29 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Artikli 29 lõike 4 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
“4. VII ja VIII lisas osutatud tooted, 
välja arvatud tehnilised tooted, peavad 
olema pärit ettevõtetest, mis on kantud 
komisjoni koostatud ühenduse loetellu 
kolmanda riigi pädevate asutuste poolt 
komisjonile esitatud teabe põhjal, mis 
kinnitab, et ettevõte vastab ühenduse 
nõuetele ja et see on kolmanda riigi 
kontrolliasutuse ametliku järelevalve all.
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
määruse täiendamise teel võetakse vastu 
artikli 33 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.10 – alapunkt 20 – alapunkt a – alapunkt -i (uus)
Määrus (EÜ) nr 1774/2002
VIII lisa – IV peatükk – A osa – punkt 3 – alapunkt a – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-i) Punkti 3 alapunkti a alapunkt ii 
asendatakse järgmisega:
„ii) tooted on läbinud ühe järgmistest 
töötlemisviisidest, mis tagab alapunktis i 
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osutatud mäletsejaliste haiguste 
tekitajate puudumise:
– kuumtöötlus temperatuuril 65 °C
vähemalt kolme tunni jooksul, millele 
järgneb tõhususe kontroll,
– kiiritamine 2,5 megaraadi juures või 
gammakiirtega, millele järgneb tõhususe 
kontroll,
– pH muutmine kuni pH-astmeni 5 kahe 
tunni jooksul, millele järgneb tõhususe 
kontroll,
– kuumtöötlus sisetemperatuuril 
vähemalt 90 °C, millele järgneb tõhususe 
kontroll, või
– mistahes muu töötlus, mille sätestab 
komisjon. Kõnealused meetmed käesoleva 
määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks võetakse vastu artikli 33 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.11 – alapunkt 1
Direktiiv 2002/98/EÜ
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja lõike 5 punkti b ning 
artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse 
artiklis 8 sätestatut. 

välja jäetud

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 
punktis c ning lõike 4 punktides b ja e 
sätestatud tähtaegadeks kehtestatakse 
vastavalt kaks kuud, üks kuu ja kaks 
kuud.

Or. en
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.11 – alapunkt 2 – alapunkt c
Direktiiv 2002/98/EÜ
Artikkel 29 – uued lõigud

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teise lõigu punktides a, h ja i osutatud 
tehnilised nõuded, mis kujutavad endast 
meetmeid käesoleva direktiivi vähem 
oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel, võetakse vastu artikli 28 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Teise lõigu punktides a kuni i osutatud 
tehnilised nõuded, mis kujutavad endast 
meetmeid käesoleva direktiivi vähem 
oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel, võetakse vastu artikli 28 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Teise lõigu punktides b, c, d, e, f ja g 
osutatud tehnilised nõuded, mis kujutavad 
endast meetmeid käesoleva direktiivi 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
direktiivi täiendamise teel, võetakse vastu 
artikli 28 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. Tungiva 
kiireloomulisuse korral võib komisjon teise 
lõigu punktides b, c ja d osutatud tehniliste 
nõuete puhul kohaldada artikli 28 lõikes 5 
osutatud kiirmenetlust. 

Tungiva kiireloomulisuse korral võib 
komisjon teise lõigu punktides b, c ja d 
osutatud tehniliste nõuete puhul kohaldada 
artikli 28 lõikes 5 osutatud kiirmenetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.12 – alapunkt 1
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teaduse ja tehnoloogia arengust 
tulenevalt võib komisjon vajaduse korral 
kohandada IV lisas sätestatud üldtingimusi. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 22 lõikes 4 osutatud 

5. Teaduse ja tehnoloogia arengust
tulenevalt võib komisjon vajaduse korral 
kohandada IV lisas sätestatud üldtingimusi. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 22 lõikes 3 osutatud 
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kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.12 – alapunkt 2
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teaduse ja tehnoloogia arengust 
tulenevalt kehtestab komisjon vajaduse 
korral söödalisandite täiendavad 
kategooriad ja funktsionaalrühmad. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 22 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

3. Teaduse ja tehnoloogia arengust 
tulenevalt kehtestab komisjon vajaduse 
korral söödalisandite täiendavad 
kategooriad ja funktsionaalrühmad. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 22 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.12 – alapunkt 4
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib muuta III lisa, et võtta 
arvesse teaduse ja tehnoloogia arengut. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 22 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

6. Komisjon võib muuta III lisa, et võtta 
arvesse teaduse ja tehnoloogia arengut. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks võetakse 
vastu artikli 22 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.12 – alapunkt 5
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 21 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa üksikasjalikud rakenduseeskirjad 
võetakse vastu artikli 22 lõikes 2 osutatud 
korras.

II lisa üksikasjalikud rakenduseeskirjad 
võetakse vastu artikli 22 lõikes 2 osutatud 
korras.

Komisjon võib II lisa muuta. Kõnealused 
meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
artikli 22 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Komisjon võib II lisa muuta. Kõnealused 
meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
artikli 22 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.12 – alapunkt 6 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse lõige 4 järgmises sõnastuses: välja jäetud
„4. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4, lõike 5 punkti b ja artiklit 
7, võttes arvesse nimetatud otsuse artiklis 
8 sätestatut.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 
punktis c ning lõike 4 punktides b ja e 
sätestatud tähtaegadeks kehtestatakse 
vastavalt kaks kuud, üks kuu ja kaks 
kuud.”

Or. en
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.13 – alapunkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 2065/2003
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) Artikli 6 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:

„1. Loetelu esmatoodetest, mida on 
lubatud kasutada sellisel kujul toidus või 
toidu pinnal ja/või esmatoodetest 
suitsutuspreparaatide valmistamiseks, 
koostab komisjon ning see välistab kõigi 
teiste esmatoodete sellise kasutamise 
ühenduses. Kõnealused meetmed 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks võetakse vastu artikli 19 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.13 – alapunkt -1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 2065/2003
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 a) Artikli 6 lõige 3 asendatakse 
järgmisega: 
„3. Kui lõikes 1 osutatud loetelu on 
koostatud, võib sellesse loetellu lisada 
esmatooteid.
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
võetakse vastu artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.13 – alapunkt -1 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 2065/2003
Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1 b) Artikli 17 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Komisjon võtab vajaduse korral 
pärast ametilt teadus- ja tehnoabi 
taotlemist [...] vastu II lisa punkti 4 
kohaselt ettepandud kinnitatud 
analüüsimeetodite kvaliteedinõuded, mis 
hõlmavad ka mõõdetavaid aineid.
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
võetakse vastu artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.13 – alapunkt 1
Määrus (EÜ) nr 2065/2003
Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 6 lõikes 1 osutatud loetelu 
muudatused võetakse vastu artikli 19 
lõikes 2 osutatud korras pärast 
konsulteerimist ametiga teadusliku ja/või 
tehnilise abi saamiseks.

2. Artikli 6 lõikes 1 osutatud loetelu 
muudatused võtab vastu komisjon pärast 
konsulteerimist ametiga teadusliku ja/või 
tehnilise abi saamiseks. Kõnealused 
meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
artikli 19 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.15 – alapunkt 1 a (uus)
Direktiiv 2004/23/EÜ
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artikli 9 lõige 4 asendatakse 
järgmisega: 

„4. Samaväärsete kvaliteedi- ja 
ohutusstandardite tõendamise korra 
kooskõlas lõikega 1 kehtestab komisjon.
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks 
võetakse vastu artikli 29 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.15 – alapunkt 2 – alapunkt b
Direktiiv 2004/23/EÜ
Artikkel 28 – uued lõiked

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Punktides a, b, c, f, g ja i osutatud 
tehnilised nõuded, mis kujutavad endast 
meetmeid käesoleva direktiivi vähem 
oluliste sätete muutmiseks direktiivi 
täiendamise teel, võetakse vastu artikli 29 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt. 

1. Punktides a kuni i osutatud tehnilised 
nõuded, mis kujutavad endast meetmeid 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel, 
võetakse vastu artikli 29 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Punktides d, e ja h osutatud tehnilised 
nõuded, mis kujutavad endast meetmeid 
käesoleva direktiivi vähem oluliste sätete 
muutmiseks direktiivi täiendamise teel, 
võetakse vastu artikli 29 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 
Tungiva kiireloomulisuse korral võib 
komisjon artikli 28 punktides d ja e 
osutatud tehniliste nõuete puhul kohaldada 

2. Tungiva kiireloomulisuse korral võib 
komisjon artikli 28 punktides d ja e 
osutatud tehniliste nõuete puhul kohaldada 
artikli 29 lõikes 5 osutatud kiirmenetlust.
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artikli 29 lõikes 5 osutatud kiirmenetlust. 

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.15 – alapunkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2004/23/EÜ
Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja lõike 5 punkti b ning 
artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse 
artiklis 8 sätestatut. 

välja jäetud

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 
punktis c ning lõike 4 punktides b ja e 
sätestatud tähtaegadeks kehtestatakse 
vastavalt kaks kuud, üks kuu ja kaks 
kuud.

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.16 – alapunkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 882/2004
Artikkel 15 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artikli 15 lõige 5 asendatakse 
järgmisega: 

„5. Komisjon koostab ja ajakohastab
nimekirja mitteloomse sööda ja toidu 
kohta, mille suhtes kehtib teadaoleva või 
kujuneva riski alusel ametlike 
kontrollide kõrgendatud tase I lisas 
nimetatud territooriumidele sisenemise 
kohas. Kõnealused meetmed käesoleva 
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määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks võetakse vastu artikli 62 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
Kõnealuste kontrollide sagedus ja laad 
sätestatakse sama korra kohaselt. Samas 
võib sama korra kohaselt kehtestada 
kõnealuste kontrollidega seotud lõive.”

Or. en

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.16 – alapunkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 882/2004
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Artikli 32 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:

“6. Komisjon võib sätestada ühenduse 
referentlaboratooriumide täiendavad 
kohustused ja ülesanded. Kõnealused 
meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
artikli 62 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.16 – alapunkt 5 b (uus)
Määrus (EÜ) nr 882/2004
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) Artikli 33 lõige 6 asendatakse 
järgmisega:
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„6. Komisjon võib sätestada riiklike 
referentlaboratooriumide täiendavad 
kohustused ja ülesanded. Kõnealused 
meetmed käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks võetakse vastu 
artikli 62 lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.”

Or. en

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.17 – alapunkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1935/2004
Artikkel 5 – lõige 1 – uued lõigud

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis m osutatud erimeetmed võtab vastu 
komisjon artikli 23 lõikes 2 osutatud 
menetluse kohaselt.

Punktis m osutatud erimeetmed võtab vastu 
komisjon artikli 23 lõikes 2 osutatud 
menetluse kohaselt.

Punktides f, g, h, i, j, k, l ja n osutatud 
erimeetmed, mis kujutavad endast 
meetmeid käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks, võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Punktides a kuni l ja n osutatud 
erimeetmed, mis kujutavad endast 
meetmeid käesoleva määruse vähem 
oluliste sätete muutmiseks, võetakse vastu 
artikli 23 lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Punktides a–e osutatud erimeetmed, mis 
kujutavad endast meetmeid käesoleva 
määruse vähem oluliste sätete 
muutmiseks, võetakse vastu artikli 23 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.17 – alapunkt 1 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 1935/2004
Artikkel 5 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib muuta materjale ja 
esemeid käsitlevaid kehtivaid eridirektiive. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 23 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

2. Komisjon võib muuta materjale ja 
esemeid käsitlevaid kehtivaid eridirektiive. 
Kõnealused meetmed käesoleva määruse 
vähem oluliste sätete muutmiseks määruse 
täiendamise teel võetakse vastu artikli 23 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.17 – alapunkt 3
Määrus (EÜ) nr 1935/2004
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühenduse loa lõikes 1 osutatud erimeetme 
kujul võtab vastu komisjon. Kõnealune 
meede käesoleva määruse vähem oluliste 
sätete muutmiseks määruse täiendamise 
teel võetakse vastu artikli 23 lõikes 4
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Ühenduse loa lõikes 1 osutatud erimeetme 
kujul võtab vastu komisjon. Kõnealune 
meede käesoleva määruse vähem oluliste 
sätete muutmiseks määruse täiendamise 
teel võetakse vastu artikli 23 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.17 – alapunkt 4
Määrus (EÜ) nr 1935/2004
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõpliku erimeetme loa muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta võtab 
vastu komisjon. Kõnealune meede 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 

Lõpliku erimeetme loa muutmise, 
peatamise või tühistamise kohta võtab 
vastu komisjon. Kõnealune meede 
käesoleva määruse vähem oluliste sätete 
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muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 23 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 
Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse 
korral kohaldada artikli 23 lõikes 5 
osutatud kiirmenetlust.

muutmiseks määruse täiendamise teel 
võetakse vastu artikli 23 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt. 
Komisjon võib tungiva kiireloomulisuse 
korral kohaldada artikli 23 lõikes 5 
osutatud kiirmenetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt
Lisa – punkt 5.17 – alapunkt 6 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1935/2004
Artikkel 23 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1, 2, 4 ja 6 ning artiklit 7, võttes 
arvesse nimetatud otsuse artiklis 8 
sätestatut.

välja jäetud

Or. en
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