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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta 
seoses komisjoni rakendusvolitustega
(KOM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0912)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikleid 37, 95 ja 152 , mille 
alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0027/2007);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
ARTIKLI 1 PUNKT 1

Artikli 3 lõige 2 (määrus (EÜ) nr 1829/2003)

2. Vajaduse korral võetakse artikli 35 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt meetmeid, et 
määrata kindlaks, kas teatavat liiki toit 
kuulub käesoleva määruse vähem oluliste 
sätete muutmiseks mõeldud jao 
reguleerimisalasse.

2. Vajaduse korral võetakse artikli 35 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt käesoleva 
määruse vähem oluliste sätete muutmiseks 
mõeldud meetmeid, et määrata kindlaks, 
kas teatavat liiki toit kuulub käesoleva jao 
reguleerimisalasse.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)

Artikli 5 lõige 7 (määrus (EÜ) nr 1829/2003)

1 a) Artikli 5 lõige 7 asendatakse 
järgmisega:
"7. Komisjon konsulteerib esmalt ametiga 
ning kehtestab seejärel käesoleva artikli 
rakenduseeskirjad, kaasa arvatud taotluse 
ettevalmistamise ja esitamise eeskirjad. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.”

Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 1 PUNKT 1 B (uus)

Artikli 8 lõige 8 (määrus (EÜ) nr 1829/2003)

1 b) Artikli 8 lõige 8 asendatakse 
järgmisega:
"8. Komisjon võtab vastu käesoleva artikli 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.”

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 1 PUNKT 1 C (uus)

Artikli 11 lõige 5 (määrus (EÜ) nr 1829/2003)

1 c) Artikli 11 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
"5. Komisjon võib ametiga 
konsulteerimise järel kehtestada 
käesoleva artikli kohaldamiseks 
rakenduseeskirjad, kaasa arvatud taotluse 
ettevalmistamise ja esitamise eeskirjad. 
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Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.”

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 PUNKT 2

Artikli 12 lõige 4 (määrus (EÜ) nr 1829/2003)

4. Et arvesse võtta teaduse ja tehnoloogia 
arengut, võib kehtestada madalamaid 
piirmäärasid, eelkõige GMOdest 
koosnevatele või neid sisaldavatele 
toitudele. Meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 35 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

4. Et arvesse võtta teaduse ja tehnoloogia 
arengut, võib kehtestada madalamaid 
piirmäärasid, eelkõige GMOdest 
koosnevatele või neid sisaldavatele 
toitudele. Need meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva määruse vähem olulisi 
sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 35 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)

Artikkel 14 (määrus (EÜ) nr 1829/2003)

2 a) Artikkel 14 asendatakse järgmisega:
"1. Komisjon võib võtta vastu käesoleva 
jao sätete rakendamise üksikasjalikud 
eeskirjad, muuhulgas ka ettevõtjatele 
märgistusnõuete täitmiseks vajalike 
meetmete osas. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid, võetakse vastu 
vastavalt artikli 35 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
2. Komisjon võib võtta vastu 
lõpptarbijatele toitu tarnivate 
toitlustusettevõtete antavat teavet 
käsitlevad eeskirjad. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid, võetakse vastu 
vastavalt artikli 35 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
Et võtta arvesse toitlustusettevõtete 
eriolukorda, võib selliste eeskirjadega 
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sätestada artikli 13 lõike 1 punktis e 
esitatud nõuete kohandamise.”

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 15 lõige 2 (määrus (EÜ) nr 1829/2003)

2. Vajaduse korral võetakse artikli 35 
lõikes 4 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt meetmeid, et 
määrata kindlaks, kas teatavat liiki toit 
kuulub käesoleva määruse vähem oluliste 
sätete muutmiseks mõeldud jao
reguleerimisalasse.

2. Vajaduse korral võetakse artikli 35 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt käesoleva 
määruse vähem oluliste sätete muutmiseks 
mõeldud meetmeid, et määrata kindlaks, 
kas teatavat liiki sööt kuulub käesoleva jao 
reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 PUNKT 3 A (uus)

Artikli 17 lõige 7 (määrus (EÜ) nr 1829/2003)

3 a) Artikli 17 lõige 7 asendatakse 
järgmisega:
"7. Komisjon konsulteerib esmalt ametiga 
ning kehtestab seejärel käesoleva artikli 
rakenduseeskirjad, kaasa arvatud taotluse 
ettevalmistamise ja esitamise eeskirjad. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.”

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 1 PUNKT 3 B (uus)

Artikli 20 lõige 8 (määrus (EÜ) nr 1829/2003)

3 b) Artikli 20 lõige 8 asendatakse 
järgmisega:
"8. Komisjon võtab vastu käesoleva artikli 
üksikasjalikud rakenduseeskirjad. Need 
meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 
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osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.”

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 PUNKT 3 C (uus)

Artikli 23 lõige 5 (määrus (EÜ) nr 1829/2003)

3 c) Artikli 23 lõige 5 asendatakse 
järgmisega:
"5. Komisjon võib ametiga 
konsulteerimise järel kehtestada 
käesoleva artikli kohaldamiseks 
rakenduseeskirjad, kaasa arvatud taotluse 
ettevalmistamise ja esitamise eeskirjad. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, 
võetakse vastu vastavalt artikli 35 lõikes 3 
osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.”

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKT 4

Artikli 24 lõige 4 (määrus (EÜ) nr 1829/2003)

2. Eelkõige GMOdest koosnevatele või 
neid sisaldavatele söötadele madalamate 
piirmäärade kehtestamiseks või teaduse ja 
tehnoloogia arengu arvessevõtmiseks võib
vastavalt artikli 35 lõikes 4 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele võtta 
meetmed, mille eesmärk on käesolevale 
määrusele lisada vähem olulisi sätteid.

2. Eelkõige GMOdest koosnevatele või 
neid sisaldavatele söötadele madalamate 
piirmäärade kehtestamiseks või teaduse ja 
tehnoloogia arengu arvessevõtmiseks 
võetakse vastavalt artikli 35 lõikes 3
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele 
meetmeid, mille eesmärk on muuta 
käesoleva määruse vähem olulisi sätteid.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 PUNKT 4 A (uus)

Artikkel 26 (määrus (EÜ) nr 1829/2003)

4 a) Artikkel 26 asendatakse järgmisega:
„Komisjon võib võtta vastu käesoleva jao 
sätete rakendamise üksikasjalikud 
eeskirjad, muuhulgas ka ettevõtjatele 
märgistusnõuete täitmiseks vajalike 
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meetmete osas. Need meetmed, mille 
eesmärk on muuta käesoleva määruse 
vähem olulisi sätteid, võetakse vastu 
vastavalt artikli 35 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 6

Artikli 35 lõige 3 (määrus (EÜ) nr 1829/2003)

6) Artikli 35 lõiked 3 ja 4 asendatakse 
järgmisega:

6) Artikli 35 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

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

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

4. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja lõike 5 punkti b ning 
artiklit 7, võttes arvesse artiklit 8. 
Sellest tulenevalt kehtestatakse otsuse 
1999/468/EÜ artikli 5a lõike 3 punktis c 
ning lõike 4 punktides b ja e sätestatud 
tähtaegadeks vastavalt kaks kuud, üks 
kuu ja kaks kuud.”
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