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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 – 1.5 jakso – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2001/20/EY
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 1 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Komissio vahvistaa ja tarvittaessa 
tarkistaa hyvän kliinisen tutkimustavan 
periaatteet ja näiden periaatteiden 
mukaiset yksityiskohtaiset ohjeet tieteen ja 
tekniikan kehityksen huomioon 
ottamiseksi.
Näistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 21 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
Komissio julkaisee nämä yksityiskohtaiset 
ohjeet."

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 2.2 jakso – 7 a kohta (uusi)
Direktiivi 98/83/EY
Liite II – taulukko A – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(7 a) Korvataan liitteessä II olevan 
taulukon A 2 kohta seuraavasti:
"2. Jaksottainen seuranta
Jaksottaisen seurannan avulla on 
tarkoitus saada tarvittavat tiedot, jotta 
voidaan päättää, noudatetaanko kaikkia 
direktiivin muuttujien arvoja. Kaikkiin 
5 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
vahvistettuihin muuttujiin sovelletaan 
jaksottaista valvontaa, paitsi jos 
toimivaltaiset viranomaiset voivat jonkin 
itse määrittelemänsä ajanjakson osalta 
vahvistaa, että muuttuja ei tietyssä 
vesimäärässä todennäköisesti esiinny 
sellaisina pitoisuuksina, että 
asianomainen muuttujan arvo saattaisi 
ylittyä.
Tätä kohtaa ei sovelleta 
radioaktiivisuutta mittaaviin muuttujiin, 
joita seurataan komission hyväksymiä 
seurantavaatimuksia noudattaen, ellei 
liitteessä I olevaan C osaan liittyvistä 
huomautuksista 8, 9 ja 10 muuta johdu. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 12 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 2.3 jakso – 7 a kohta (uusi)
Asetus (EY) No 2037/2000
11 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(7 a) Korvataan 11 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Osittain halogenoitujen 
kloorifluorihiilivetyjen vienti yhteisöstä 
valtioihin, jotka eivät ole pöytäkirjan 
osapuolia, on kiellettyä 1 päivästä 
tammikuuta 2004 alkaen. Komissio 
tarkastelee [––] edellä mainittua 
määräaikaa asiaa koskevan 
kansainvälisen kehityksen perusteella ja 
pöytäkirjan mukaisesti ja muuttaa sitä 
tarvittaessa.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 2.6 jakso – 1 kohta
Direktiivi 2006/21/EY
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2008 
komissio antaa seuraavia seikkoja koskevat 
säännökset, antaen etusijan b, c ja 
d alakohdalle:

2. Viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2008 
komissio antaa seuraavia seikkoja koskevat 
säännökset, antaen etusijan b, c ja 
d alakohdalle:

(a) 13 artiklan 6 kohdan täytäntöönpano, 
mukaan luettuna heikkoon happoon 
liukenevan syanidin määrittelyyn liittyvät 
tekniset vaatimukset ja sen 
mittausmenetelmä;

(a) 13 artiklan 6 kohdan täytäntöönpano, 
mukaan luettuna heikkoon happoon 
liukenevan syanidin määrittelyyn liittyvät 
tekniset vaatimukset ja sen 
mittausmenetelmä;

(b) liitteessä II vahvistettua jätteen 
määrittelyä koskevien teknisten 

(b) liitteessä II vahvistettua jätteen 
määrittelyä koskevien teknisten 
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vaatimusten täydentäminen; vaatimusten täydentäminen;
(c) 3 artiklan 3 kohdassa olevan 
määritelmän tulkinta;

(c) 3 artiklan 3 kohdassa olevan 
määritelmän tulkinta;

(d) jätealueiden luokitteluperusteiden 
määrittäminen liitteen III mukaisesti;

(d) jätealueiden luokitteluperusteiden 
määrittäminen liitteen III mukaisesti;

(e) tämän direktiivin teknisessä 
täytäntöönpanossa tarvittavien 
yhdenmukaistettujen 
näytteidenottostandardien ja 
analyysimenetelmien määrittäminen.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
myös sitä täydentämällä, päätetään 
23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

(e) tämän direktiivin teknisessä 
täytäntöönpanossa tarvittavien 
yhdenmukaistettujen 
näytteidenottostandardien ja 
analyysimenetelmien määrittäminen. 

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
myös sitä täydentämällä, päätetään 
23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.
(Tarkistuksella pyritään siihen, että 
viimeinen kohta kattaa a–e alakohdan.)

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.1 jakso – 2 kohta
Asetus (EY) No 315/93
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Korvataan 4 artiklan 2 kohdassa 
ilmaisu ”8 artiklassa” ilmaisulla 
”8 artiklan 2 kohdassa”.

(2) Korvataan 4 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

"(2) Komissio tutkii mahdollisimman pian 
1 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion 
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perustelut päätöksellä 69/314/ETY 
perustetussa pysyvässä 
elintarvikekomiteassa, antaa viipymättä 
lausunnon ja toteuttaa aiheelliset 
toimenpiteet kansallisen toimen 
vahvistamiseksi, tarkistamiseksi tai 
kumoamiseksi 8 artiklan 2 kohdassa 
säädettyä sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.2 jakso – 2 kohta
Direktiivi 93/74/EY 
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Korvataan 8 artiklan 2 kohdassa 
ilmaisu ”9 artiklassa” ilmaisulla 
”9 artiklan 2 kohdassa”.

(3) Korvataan 8 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

"(2) Komissio käynnistää 
mahdollisimman pian 9 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun 
sääntelymenettelyn pyrkien hyväksymään 
tarvittavat toimet kansallisen toimen 
vahvistamiseksi, tarkistamiseksi tai 
kumoamiseksi.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.2 jakso – 3 kohta
Direktiivi 93/74/EY 
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
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päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
1-4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 
7 artiklaa ottaen huomioon mainitun 
päätöksen 8 artiklan säännökset.

päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
1-4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon 
mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
3 kohdan c alakohdassa säädetty 
määräaika vahvistetaan kahdeksi 
kuukaudeksi, 4 kohdan b alakohdassa 
säädetty määräaika yhdeksi kuukaudeksi 
ja 4 kohdan e alakohdassa säädetty 
määräaika kahdeksi kuukaudeksi.

Or. en

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.3 jakso – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 96/23/EY
29 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Korvataan 29 artiklan 1 kohdan 
neljäs alakohta seuraavasti:

Komissio hyväksyy suunnitelman 
33 artiklan 2 kohdassa vahvistettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Muita 
kuin tämän direktiivin soveltamisesta 
johtuvia takeita voidaan hyväksyä samaa 
menettelyä noudattaen."

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.4 jakso – 7 kohta
Asetus (EY) No 258/97
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(7) Korvataan 12 artiklan 2 kohdassa 
ilmaisu ”13 artiklassa” ilmaisulla 
”13 artiklan 2 kohdassa”.

(7) Korvataan 12 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:

"2. Komissio tutkii mahdollisimman pian 
1 kohdassa tarkoitetut perustelut 
pysyvässä elintarvikekomiteassa; se 
toteuttaa tarvittavat toimet kansallisen 
toimen vahvistamiseksi, tarkistamiseksi 
tai kumoamiseksi 13 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun sääntelymenettelyn 
mukaisesti. Jäsenvaltio, joka on tehnyt 
1 kohdassa tarkoitetun päätöksen, voi 
pitää päätöksen voimassa näiden 
toimenpiteiden voimaantuloon saakka.

Or. en

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.5 jakso – 3 kohta – a alakohta
Päätös 2119/98/EY 
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
1-4 kohtaa ja 5 kohdan b alakohtaa sekä 
7 artiklaa ottaen huomioon mainitun 
päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
1-4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon 
mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
3 kohdan c alakohdassa säädetty 
määräaika vahvistetaan kahdeksi 
kuukaudeksi, 4 kohdan b alakohdassa 
säädetty määräaika yhdeksi kuukaudeksi 
ja 4 kohdan e alakohdassa säädetty 
määräaika kahdeksi kuukaudeksi.

Or. en
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.6 jakso – 2 kohta – aa alakohta (uusi)
Direktiivi 2000/13/EY
6 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(aa) Korvataan 6 kohdan toisen 
alakohdan ensimmäinen luetelmakohta 
seuraavasti:

"– ainesosat, jotka kuuluvat johonkin 
liitteessä I mainittuun ryhmään ja jotka 
ovat jonkin toisen elintarvikkeen osa, 
voidaan ilmoittaa käyttäen ainoastaan 
kyseistä ryhmänimeä.
Komissio voi määrätä liitteessä I olevan 
ryhmien luettelon muutoksista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 20 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

Liitteessä I mainittua nimitystä 
"tärkkelys" on täydennettävä 
viittauksella sen erityiseen 
kasvialkuperään, jos tämä ainesosa voi 
sisältää gluteenia;"

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.6 jakso – 2 kohta – b alakohta
Direktiivi 2000/13/EY
6 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

- ainesosat, jotka kuuluvat johonkin 
liitteessä II mainittuun ryhmään, on 
ilmoitettava kyseisellä ryhmänimellä ja 

– ainesosat, jotka kuuluvat johonkin 
liitteessä II mainittuun ryhmään, on 
ilmoitettava kyseisellä ryhmänimellä ja 
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siihen liitetyllä yksilöllisellä nimellä tai 
EY-numerolla; jos ainesosa kuuluu 
useampaan ryhmään, on ilmoitettava se 
ryhmä, joka vastaa ainesosan ensisijaista 
tehtävää kyseisen elintarvikkeen osalta;

siihen liitetyllä yksilöllisellä nimellä tai 
EY-numerolla; jos ainesosa kuuluu 
useampaan ryhmään, on ilmoitettava se 
ryhmä, joka vastaa ainesosan ensisijaista 
tehtävää kyseisen elintarvikkeen osalta.

tieteellisen ja teknisen tiedon kehitykseen 
perustuvista liitteen II muutoksista, jotka 
ovat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 20 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;

tieteellisen ja teknisen tiedon kehitykseen 
perustuvista liitteen II muutoksista, jotka 
ovat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 20 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen;

liitteessä II mainittua nimitystä ”muunneltu 
tärkkelys” on täydennettävä viittauksella 
sen erityiseen kasvialkuperään, jos tämä 
ainesosa voi sisältää gluteenia.

liitteessä II mainittua nimitystä "muunneltu 
tärkkelys" on täydennettävä viittauksella 
sen erityiseen kasvialkuperään, jos tämä 
ainesosa voi sisältää gluteenia.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.6 jakso – 2 kohta – d alakohta
Direktiivi 2000/13/EY
6 artikla – 11 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen estämättä, mitä toisessa alakohdassa 
säädetään, komissio voi muuttaa 
liitettä III a Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
annettua lausuntonsa 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
28 päivänä tammikuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/2002(*) 
29 artiklan perusteella. (*). Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 

Sen estämättä, mitä toisessa alakohdassa 
säädetään, komissio voi muuttaa 
liitettä III a Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
annettua lausuntonsa 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
28 päivänä tammikuuta 2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 178/2002(*) 
29 artiklan perusteella. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
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keskeisiä osia, päätetään 20 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

keskeisiä osia, päätetään 20 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. en

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.6 jakso – 5 a kohta (uusi)
Direktiivi 2000/13/EY
12 artikla 

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Korvataan 12 artikla seuraavasti:
"Tullitariffinimikkeeseen 22.04 ja 22.05 
kuuluvien tuotteiden 
alkoholipitoisuuden ilmoittamisesta 
säädetään näihin tuotteisiin
sovellettavissa erityisissä yhteisön 
säännöksissä.
Komissio vahvistaa nämä säännöt, kun 
kyseessä ovat muut juomat, joiden 
alkoholipitoisuus on yli 
1,2 tilavuusprosenttia.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 20 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.6 jakso – 7 kohta – b alakohta
Direktiivi 2000/13/EY
20 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"4. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan 
b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
3 kohdan c alakohdassa säädetty 
määräaika vahvistetaan kahdeksi 
kuukaudeksi, 4 kohdan b alakohdassa 
säädetty määräaika yhdeksi kuukaudeksi 
ja 4 kohdan e alakohdassa säädetty 
määräaika kahdeksi kuukaudeksi.”

Or. en

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.7 jakso – 2 kohta
Direktiivi 2001/37/EY
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio päättää 4 artiklassa säädettyjen 
mittausmenetelmien sekä niihin liittyvien 
määritelmien mukauttamisesta tieteen ja 
tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

1. Komissio päättää 4 artiklassa säädettyjen 
mittausmenetelmien sekä niihin liittyvien 
määritelmien mukauttamisesta tieteen ja 
tekniikan kehitykseen. Nämä toimenpiteet, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, hyväksytään 10 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.7 jakso – 3 kohta
Direktiivi 2001/37/EY
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan 
b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset.

Poistetaan.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
3 kohdan c alakohdassa säädetty 
määräaika vahvistetaan kahdeksi 
kuukaudeksi, 4 kohdan b alakohdassa 
säädetty määräaika yhdeksi kuukaudeksi 
ja 4 kohdan e alakohdassa säädetty 
määräaika kahdeksi kuukaudeksi.”

Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.8 jakso – 2 kohta
Direktiivi 2001/95/EY
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee muutokset liitteessä I 
oleviin, toimista annettavia tietoja 
koskeviin erityisvaatimuksiin. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Komissio tekee muutokset liitteessä I 
oleviin, toimista annettavia tietoja 
koskeviin erityisvaatimuksiin. Nämä 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 15 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.8 jakso – 3 kohta
Direktiivi 2001/95/EY
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä II esitetään RAPEXia koskevat 
yksityiskohtaiset menettelyt. Muutokset 
niihin tekee komissio. Nämä toimenpiteet, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, hyväksytään 15 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

3. Liitteessä II esitetään RAPEXia 
koskevat yksityiskohtaiset menettelyt. 
Muutokset niihin tekee komissio. Nämä 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 15 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.8 jakso – 4 kohta
Direktiivi 2001/95/EY
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan 
b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset. 

Poistetaan.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
3 kohdan c alakohdassa säädetyksi 
määräajaksi vahvistetaan kaksi 
kuukautta, 4 kohdan b alakohdassa 
säädetyksi määräajaksi yksi kuukausi ja 
4 kohdan e alakohdassa säädetyksi 
määräajaksi kaksi kuukautta.
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Or. en

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.10 jakso – 8 kohta
Asetus (EY) No 1774/2002
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan täytäntöönpanosäännöt, 
mukaan lukien valvontatoimenpiteitä 
koskevat säännöt, annetaan 33 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen. Komissio voi myöntää 
poikkeuksia tämän artiklan 1 kohdan 
a alakohdasta kaloihin ja turkiseläimiin 
liittyen asianomaista tiedekomiteaa 
kuultuaan. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 33 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Tämän artiklan täytäntöönpanosäännöt, 
mukaan lukien valvontatoimenpiteitä 
koskevat säännöt, antaa komissio. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 33 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Komissio voi myöntää poikkeuksia tämän 
artiklan 1 kohdan a alakohdasta kaloihin ja 
turkiseläimiin liittyen asianomaista 
tiedekomiteaa kuultuaan. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
33 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.10 jakso – 12 a kohta (uusi)
Asetus (EY) No 1774/2002
29 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Korvataan 29 artiklan 4 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
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"4. Liitteissä VII ja VIII tarkoitettujen 
tuotteiden, teknisiä tuotteita lukuun 
ottamatta, on oltava lähtöisin laitoksista, 
jotka sisältyvät yhteisön luetteloon, jonka 
komissio on laatinut kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten komissiolle 
toimittaman sellaisen tiedonannon 
perusteella, jossa laitoksen vakuutetaan 
täyttävän yhteisön vaatimukset ja olevan 
kolmannen maan virallisen 
tarkastuslaitoksen valvonnassa.
Tällaisista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 33 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.10 jakso – 20 kohta – a kohta – (-i) alakohta (uusi)
Asetus (EY) No 1774/2002
Liite VIII – IV luku – A osa – 3 kohta – a alakohta – ii alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(-i) Korvataan 3 kohdan a alakohdan 
ii alakohta seuraavasti:
"(ii) tuotteille on tehty yksi seuraavista 
käsittelyistä, joilla varmistetaan 
i alakohdassa tarkoitettujen märehtijöitä 
koskevien tautien taudinaiheuttajien 
tuhoutuminen:
– lämpökäsittely 65 °C:n lämpötilassa 
vähintään kolmen tunnin ajan, minkä 
jälkeen tehdään tehokkuuskoe,
– säteilytys 2,5 megaradiaanin säteilyllä 
tai gammasäteilyllä, minkä jälkeen 
tehdään tehokkuuskoe,
– pH:n muuttaminen pH 5:ksi kahden 
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tunnin ajan, minkä jälkeen tehdään 
tehokkuuskoe,
– lämpökäsittely kuumentamalla tuotteet 
läpikotaisin vähintään 90 °C:een, minkä 
jälkeen tehdään tehokkuuskoe, tai;
– mikä tahansa muu komission 
vahvistama käsittely. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 33 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.11 jakso – 1 kohta
Direktiivi 2002/98/EY
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan 
b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset. 

Poistetaan.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
3 kohdan c alakohdassa säädetty 
määräaika vahvistetaan kahdeksi 
kuukaudeksi, 4 kohdan b alakohdassa 
säädetty määräaika yhdeksi kuukaudeksi 
ja 4 kohdan e alakohdassa säädetty 
määräaika kahdeksi kuukaudeksi.

Or. en
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.11 jakso – 2 kohta – c kohta
Direktiivi 2002/98/EY
29 artikla 

Komission teksti Tarkistus

”Toisen kohdan a, h ja i alakohdassa 
tarkoitetuista teknisistä vaatimuksista, 
jotka ovat toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 28 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

”Toisen kohdan a–i alakohdassa 
tarkoitetuista teknisistä vaatimuksista, 
jotka ovat toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 28 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Toisen kohdan b, c, d, e, f ja 
g alakohdassa tarkoitetuista teknisistä 
vaatimuksista, jotka ovat toimenpiteitä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 28 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Jos on kyse erittäin kiireellisestä 
tapauksesta, komissio voi käyttää 
28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua 
kiireellistä menettelyä toisen kohdan b, c ja 
d alakohdassa tarkoitettujen teknisten 
vaatimusten osalta.

Jos on kyse erittäin kiireellisestä 
tapauksesta, komissio voi käyttää 
28 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua 
kiireellistä menettelyä toisen kohdan b, c ja 
d alakohdassa tarkoitettujen teknisten 
vaatimusten osalta.” 

Or. en

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.12 jakso – 1 kohta
Asetus (EY) No 1831/2003
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi tarpeen mukaan mukauttaa 
liitteessä IV olevia yleisiä edellytyksiä 
teknologian ja tieteen kehityksen 

5. Komissio voi tarpeen mukaan mukauttaa 
liitteessä IV olevia yleisiä edellytyksiä 
teknologian ja tieteen kehityksen 
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seurauksena. Kyseisistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 22 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

seurauksena. Nämä toimenpiteet, jotka on 
tarkoitettu muuttamaan tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.12 jakso – 2 kohta
Asetus (EY) No 1831/2003
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa tarpeen mukaan 
uusia rehun lisäaineiden luokkia ja 
funktionaalisia ryhmiä teknologian ja 
tieteen kehityksen seurauksena. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
22 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

3. Komissio vahvistaa tarpeen mukaan 
uusia rehun lisäaineiden luokkia ja 
funktionaalisia ryhmiä teknologian ja 
tieteen kehityksen seurauksena. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.12 jakso – 4 kohta
Asetus (EY) No 1831/2003
16 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä liitteeseen III 
teknologian ja tieteen kehityksen 
huomioon ottamiseksi tehtävät muutokset. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 

6. Komissio voi hyväksyä liitteeseen III 
teknologian ja tieteen kehityksen 
huomioon ottamiseksi tehtävät muutokset. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
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tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
22 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.12 jakso – 5 kohta
Asetus (EY) No 1831/2003
21 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteen II ja siihen tehtyjen muutosten
täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset 
säännöt vahvistetaan 22 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen.

Liitteen II täytäntöönpanoa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt annetaan 
22 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Komissio voi muuttaa liitettä II. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 22 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio voi muuttaa liitettä II. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 22 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.12 jakso – 6 kohta – b alakohta
Asetus (EY) No 1831/2003
22 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 4 kohta seuraavasti: Poistetaan.
"4. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan 
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b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
3 kohdan c alakohdassa säädetty 
määräaika vahvistetaan kahdeksi 
kuukaudeksi, 4 kohdan b alakohdassa 
säädetty määräaika yhdeksi kuukaudeksi 
ja 4 kohdan e alakohdassa säädetty 
määräaika kahdeksi kuukaudeksi.”

Or. en

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.13 jakso – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) No 2065/2003
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan 6 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

"1. Komissio laatii luettelon niistä 
primaarituotteista, joita yhteisössä on 
sallittua käyttää - kaikkien muiden 
vastaavien tuotteiden käytön ollessa 
tällöin kiellettyä - sellaisenaan 
elintarvikkeissa ja/tai savuaromien 
valmistuksessa. Kyseisistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Or. en
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.13 jakso – -1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) No 2065/2003
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Korvataan 6 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"3. Kun 1 kohdassa tarkoitettu luettelo on 
laadittu, siihen voidaan lisätä 
primaarituotteita.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, päätetään 
19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.13 jakso – -1 b kohta (uusi)
Asetus (EY) No 2065/2003
17 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 b) Korvataan 17 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
" 3. Pyydettyään tieteellistä ja teknistä 
apua viranomaiselta komissio hyväksyy 
tarvittaessa laatukriteerit liitteessä II 
olevan 4 kohdan mukaisesti ehdotetuille 
validoiduille analyysimenetelmille, 
mitattavat aineet mukaan luettuina [––].
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 19 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
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sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. en

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.13 jakso – 1 kohta
Asetus (EY) No 2065/2003
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua luetteloa muutetaan
19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti, kun on ensin 
kuultu viranomaista tieteellisistä ja/tai 
teknisistä näkökohdista.

2. Komissio muuttaa tämän asetuksen 
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua luetteloa 
kuultuaan ensin viranomaista tieteellisistä 
ja/tai teknisistä näkökohdista. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 19 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.15 jakso – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2004/23/EY
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 9 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:

"4. Komissio vahvistaa menettelyt 
vastaavien laatu- ja 
turvallisuusstandardien todentamiseksi 
1 kohdan mukaisesti. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 29 artiklan 
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3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.15 jakso – 2 kohta – b alakohta 
Direktiivi 2004/23/EY
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä a, b, c, f, g ja i alakohdassa 
tarkoitetuista teknisistä vaatimuksista, 
jotka ovat toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 29 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 

1. ”Toisen kohdan a-i alakohdassa 
tarkoitetuista teknisistä vaatimuksista, 
jotka ovat toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 29 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2. Edellä d, e ja h alakohdassa 
tarkoitetuista teknisistä vaatimuksista, 
jotka ovat toimenpiteitä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 29 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Jos on kyse erittäin kiireellisestä 
tapauksesta, komissio voi käyttää 
29 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua 
kiireellistä menettelyä 28 artiklan d ja 
e alakohdassa tarkoitettujen teknisten 
vaatimusten osalta.

2. Jos on kyse erittäin kiireellisestä 
tapauksesta, komissio voi käyttää 
29 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua 
kiireellistä menettelyä 28 artiklan d ja 
e alakohdassa tarkoitettujen teknisten 
vaatimusten osalta.

Or. en
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.15 jakso – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2004/23/EY
29 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 5 kohdan 
b alakohtaa sekä 7 artiklaa ottaen 
huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset. 

Poistetaan.

Päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 
3 kohdan c alakohdassa säädetty 
määräaika vahvistetaan kahdeksi 
kuukaudeksi, 4 kohdan b alakohdassa 
säädetty määräaika yhdeksi kuukaudeksi 
ja 4 kohdan e alakohdassa säädetty 
määräaika kahdeksi kuukaudeksi.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.16 jakso – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) No 882/2004
15 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 15 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:

"5. Komissio laatii luettelon muista kuin 
eläinperäisistä rehuista ja 
elintarvikkeista, jotka on tunnettujen tai 
uusien riskien vuoksi asetettava 
tehostettuun viralliseen valvontaan 
paikassa, jossa ne saapuvat liitteessä I 
tarkoitetuille alueille, ja pitää luettelon 
ajan tasalla. Kyseisistä toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
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asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 62 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
Tällaisten valvontatoimien tiheydestä ja 
luonteesta päätetään samaa menettelyä 
noudattaen. Niitä koskevat maksut 
voidaan vahvistaa samaan aikaan samaa 
menettelyä noudattaen."

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.16 jakso – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) No 882/2004
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Korvataan 32 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:

"6. Komissio voi määrätä yhteisön 
viitelaboratorioille uusia vastuita ja 
tehtäviä. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 62 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.16 jakso – 5 b kohta (uusi)
Asetus (EY) No 882/2004
33 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(5 b) Korvataan 33 artiklan 6 kohta 
seuraavasti:
"6. Komissio voi määrätä yhteisön 
viitelaboratorioille uusia vastuita ja 
tehtäviä. Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 62 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen."

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.17 jakso – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EY) No 1935/2004
5 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Komissio päättää m alakohdassa 
tarkoitetuista erityistoimenpiteistä 
23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Komissio päättää m alakohdassa 
tarkoitetuista erityistoimenpiteistä 
23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Edellä f, g, h, i, j, k, l ja n alakohdassa 
tarkoitetuista erityistoimenpiteistä, jotka 
ovat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 23 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Edellä a–l ja n alakohdassa tarkoitetuista 
erityistoimenpiteistä, jotka ovat 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 23 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Edellä a–e alakohdassa tarkoitetuista 
erityistoimenpiteistä, jotka ovat 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia, päätetään 23 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.17 jakso – 1 kohta – c alakohta
Asetus (EY) No 1935/2004
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi muuttaa materiaaleja ja 
tarvikkeita koskevia nykyisiä 
erityisdirektiivejä. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

2. Komissio voi muuttaa materiaaleja ja 
tarvikkeita koskevia nykyisiä 
erityisdirektiivejä. Kyseisistä 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän säädöksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen."

Or. en

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.17 jakso – 3 kohta
Asetus (EY) No 1935/2004
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta 
erityistoimenpiteen muodossa annettavasta 
yhteisön hyväksynnästä päättää komissio. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
23 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta 
erityistoimenpiteen muodossa annettavasta 
yhteisön hyväksynnästä päättää komissio. 
Tästä toimenpiteestä, jonka tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, päätetään 
23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.17 jakso – 4 kohta
Asetus (EY) No 1935/2004
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio päättää hyväksynnän 
muuttamista, keskeyttämistä tai 
peruuttamista koskevasta lopullisesta 
erityistoimenpiteestä. Tästä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 23 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Jos on kyse erittäin kiireellisestä 
tapauksesta, komissio voi käyttää 
23 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua 
kiireellistä menettelyä.

6. Komissio päättää hyväksynnän 
muuttamista, keskeyttämistä tai 
peruuttamista koskevasta lopullisesta 
erityistoimenpiteestä. Tästä toimenpiteestä, 
jonka tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia 
täydentämällä sitä, päätetään 23 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 
Jos on kyse erittäin kiireellisestä 
tapauksesta, komissio voi käyttää 
23 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua 
kiireellistä menettelyä.

Or. en

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite – 5.17 jakso – 6 kohta – b kohta
Asetus (EY) No 1935/2004
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan 1, 2, 4 ja 
6 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon 
mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset.

Poistetaan.

Or. en
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