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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuntogeenisistä 
elintarvikkeista ja rehuista annetun asetuksen (EY) N:o 1829/2003 muuttamisesta 
komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta
(KOM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0912)1,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 37, 95 ja 
152 artiklat, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0027/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A6-0000/2007),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
1 ARTIKLAN 1 KOHTA

3 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 1829/2003)

”2. Toimenpiteistä, jotka toteutetaan 
tarvittaessa sen määrittämiseksi, kuuluuko 
jokin elintarviketyyppi tämän jakson 
soveltamisalaan, ja joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä,
päätetään 35 artiklan 4 kohdassa

2. Toimenpiteistä, jotka toteutetaan 
tarvittaessa sen määrittämiseksi, kuuluuko 
jokin elintarviketyyppi tämän jakson 
soveltamisalaan, päätetään 35 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen, sillä niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä. 

Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)

5 artiklan 7 kohta (asetus (EY) N:o 1829/2003)

1 a. Korvataan 5 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:
"7. Kuultuaan viranomaista komissio 
vahvistaa tämän artiklan 
soveltamissäännöt, hakemuksen laadintaa 
ja esittämistä koskevat säännöt mukaan 
luettuina. Tällaisista toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 35 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 1 B KOHTA (uusi)

8 artiklan 8 kohta (asetus (EY) N:o 1829/2003)

1 b. Korvataan 8 artiklan 8 kohta 
seuraavasti:
"8. Komissio vahvistaa tämän artiklan 
yksityiskohtaiset soveltamissäännöt. 
Tällaisista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 35 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Tarkistus 4
1 ARTIKLAN 1 C KOHTA (uusi)

11 artiklan 5 kohta (asetus (EY) N:o 1829/2003)

1 c. Korvataan 11 artiklan 5 kohta 
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seuraavasti:
"5. Kuultuaan viranomaista komissio voi 
vahvistaa tämän artiklan 
soveltamissäännöt, hakemuksen laadintaa 
ja esittämistä koskevat säännöt mukaan 
luettuina. Tällaisista toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 35 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Tarkistus 5
1 ARTIKLAN 2 KOHTA

12 artiklan 4 kohta (asetus (EY) N:o 1829/2003)

”4. Asianmukaisia alempia kynnysarvoja 
voidaan vahvistaa erityisesti 
muuntogeenisiä organismeja sisältävien tai 
niistä koostuvien elintarvikkeiden osalta tai 
tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon 
ottamiseksi. Kyseiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, hyväksytään 35 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

”4. Asianmukaisia alempia kynnysarvoja 
voidaan vahvistaa erityisesti 
muuntogeenisiä organismeja sisältävien tai 
niistä koostuvien elintarvikkeiden osalta tai 
tieteen ja tekniikan kehityksen huomioon 
ottamiseksi. Kyseiset toimenpiteet, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, hyväksytään 35 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)

14 artikla (asetus (EY) N:o 1829/2003)

2 a. Korvataan 14 artikla seuraavasti:
"1. Komissio voi vahvistaa tämän osaston 
täytäntöönpanoa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, muun muassa 
niiden toimenpiteiden osalta, joita 
toimijoiden on toteutettava täyttääkseen 
merkitsemisvaatimukset. Kyseiset 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
hyväksytään 35 artiklan 3 kohdassa 
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tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
2. Komissio voi vahvistaa erityiset säännöt 
tiedoista, joita loppukuluttajille 
elintarvikkeita toimittavien 
suurkeittiöiden on annettava. Kyseiset 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
hyväksytään 35 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
Suurkeittiöiden erityistilanteen huomioon 
ottamiseksi kyseisissä säännöissä voidaan 
määrätä 13 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan vaatimusten 
mukauttamisesta.”

Tarkistus 7
1 ARTIKLAN 3 KOHTA

15 artiklan 2 kohta (asetus (EY) N:o 1829/2003)

”2. Toimenpiteistä, jotka toteutetaan 
tarvittaessa sen määrittämiseksi, kuuluuko 
jokin rehutyyppi tämän jakson 
soveltamisalaan, ja joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, päätetään 
35 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

2. Toimenpiteistä, jotka toteutetaan 
tarvittaessa sen määrittämiseksi, kuuluuko 
jokin rehutyyppi tämän jakson 
soveltamisalaan, päätetään 35 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen, sillä niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä. 

Tarkistus 8
1 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

17 artiklan 7 kohta (asetus (EY) N:o 1829/2003)

3 a. Korvataan 17 artiklan 7 kohta 
seuraavasti:
"7. Kuultuaan viranomaista komissio 
vahvistaa tämän artiklan 
soveltamissäännöt, hakemuksen laadintaa 
ja esittämistä koskevat säännöt mukaan 
luettuina. Tällaisista toimenpiteistä, 
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joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 35 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Tarkistus 9
1 ARTIKLAN 3 B KOHTA (uusi)

20 artiklan 8 kohta (asetus (EY) N:o 1829/2003)

3 b. Korvataan 20 artiklan 8 kohta 
seuraavasti:
"8. Komissio vahvistaa tämän artiklan 
yksityiskohtaiset soveltamissäännöt. 
Tällaisista toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 35 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Tarkistus 10
1 ARTIKLAN 3 C KOHTA (uusi)

23 artiklan 5 kohta (asetus (EY) N:o 1829/2003)

3 c. Korvataan 23 artiklan 5 kohta 
seuraavasti:
"5. Kuultuaan viranomaista komissio voi 
vahvistaa tämän artiklan 
soveltamissäännöt, hakemuksen laadintaa 
ja esittämistä koskevat säännöt mukaan 
luettuina. Tällaisista toimenpiteistä, 
joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 35 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.”

Tarkistus 11
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1 ARTIKLAN 4 KOHTA
24 artiklan 4 kohta (asetus (EY) N:o 1829/2003)

”2. Toimenpiteistä, jotka toteutetaan 
asianmukaisten alempien kynnysarvojen 
vahvistamiseksi erityisesti muuntogeenisiä 
organismeja sisältävien tai niistä 
koostuvien rehujen osalta tai tieteen ja 
tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi 
ja joiden tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 35 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

”2. Toimenpiteistä, jotka toteutetaan 
asianmukaisten alempien kynnysarvojen 
vahvistamiseksi erityisesti muuntogeenisiä 
organismeja sisältävien tai niistä 
koostuvien rehujen osalta tai tieteen ja 
tekniikan kehityksen huomioon 
ottamiseksi, päätetään 35 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen, sillä niiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
asetuksen muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä.” 

Tarkistus 12
1 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

26 artikla (asetus (EY) N:o 1829/2003)

4 a. Korvataan 26 artikla seuraavasti:
“Komissio voi vahvistaa tämän osaston 
täytäntöönpanoa koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, muun muassa 
niiden toimenpiteiden osalta, joita 
toimijoiden on toteutettava täyttääkseen 
merkitsemisvaatimukset. Tällaisista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia sitä täydentämällä, 
päätetään 35 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.”

Tarkistus 13
1 ARTIKLAN 6 KOHTA

35 artiklan 3 kohta (asetus (EY) N:o 1829/2003)

6. Korvataan 35 artiklan 3 ja 4 kohta
seuraavasti:

(2 a) Korvataan 35 artiklan 3 kohta
seuraavasti:

”3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 
kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon 

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



PR\667634FI.doc 11/11 PE 388.724v01-00

FI

mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset. 

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.”


