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LYHYET PERUSTELUT

Komissio julkaisi 7. kesäkuuta 2018 ehdotuksen sisämarkkinaohjelmasta monivuotisen 
rahoituskehyksen (2021–2027) puitteissa. Ehdotetulla ohjelmalla kootaan yhteen toimia, joita 
rahoitetaan viidestä edeltäneestä ohjelmasta, mukaan lukien elintarvikeketjuun liittyvät 
toimet. Komissio ehdottaa sisämarkkinaohjelmalle 4 miljardin euron talousarviota vuosille 
2021–2027. Siitä korvamerkittäisiin 41 prosenttia elintarvikeketjuun liittyville toimille, joilla 
”myötävaikutetaan ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä tauteja ja 
kasvintuhoojia ja tuetaan eläinten hyvinvoinnin kohentamista samoin kuin kestävää 
elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta”.

Ravitsemustottumuksemme eivät ole pelkästään arkielämäämme, vaan ne ovat osa 
eurooppalaista identiteettiämme, kulttuuriamme, ihmisten, eläinten ja luonnon välisen suhteen 
ymmärtämistä sekä tietenkin keskeistä terveyden ja yleisen hyvinvointimme kannalta.

Valmistelija katsoo, että on äärimmäisen tärkeää vahvistaa Euroopan yritysten kilpailukykyä 
niin, että samalla varmistetaan aidosti tasapuoliset toimintaedellytykset sekä avoimet ja 
kilpailukykyiset sisämarkkinat. Pk-yritykset ovat Euroopan talouden moottori: ne tarjoavat 
kaksi kolmasosaa työpaikoista, niiden osuus kaikista yrityksistä Euroopassa on 99 prosenttia 
ja ne edistävät merkittävästi uusien työpaikkojen luomista alueellisesti ja paikallisesti.

Vuosia 2021–2027 koskevassa monivuotisessa rahoituskehyksessä elintarvikeketjua 
koskeviin toimiin on varattu yhteensä 1 680 000 000 euroa, kun taas kaudella 2014–2020 
elintarvikeketju-ohjelman menoille vahvistettiin asetuksessa (EU) N:o 652/2014 
enimmäismääräksi 1 891 936 000 euroa. Vuosiksi 2021–2027 ehdotettu määrä merkitsee näin 
ollen 11 prosentin määrärahavähennystä.

Elintarvikeketjuohjelma kattaa eläinlääkintä- ja kasvinsuojelutoimenpiteet joko yksi- tai 
monivuotisilla ohjelmilla, jotka komissio on hyväksynyt etukäteen, ja hätätoimenpiteet, joita 
toteutetaan kriiseissä ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa, jotka vaikuttavat eläinten tai 
kasvien terveyteen.

Tällä toimenpidepaketilla varmistetaan, että EU:lla on uskottava lainsäädäntö ja valvonta, 
jotta voidaan edistää turvallisuuden korkeaa tasoa koko elintarvikeketjussa ja luoda 
edellytykset vakaille sisämarkkinoille, joilla elintarvikkeita, eläimiä ja kasveja voidaan 
liikuttaa vapaasti.

Valmistelija korostaa, että on syytä antaa kuluttajille vaikutusmahdollisuuksia ja kannustaa ja 
avustaa heitä tekemään kestäviä valintoja ja edistää näin kestävää ja energia- ja 
resurssitehokasta taloutta ja kiertotaloutta.

Valmistelija ottaa huomioon, että meneillään olevassa rahoitusohjelmassa on onnistuttu 
suurten kriisien välttämisessä, mutta haluaa korostaa, että menestys ei saisi peittää 
järjestelmän haavoittuvuutta, sillä eläintaudit ja kasvien tuholaiset esiintyvät yleensä 
vaihtelevissa sykleissä EU:n alueella. Olisi edelleen harkittava tarvetta ottaa käyttöön suora 
mekanismi, jolla reagoidaan elintarvikkeita, eläimiä ja kasveja koskeviin suuriin 
hätätilanteisiin.
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Äskettäin toteutetusta väliarvioinnista ilmeni, että asetus (EU) N:o 652/2014 toimii yleisesti 
ottaen hyvin soveltamisalallaan. Kaikki toimet, joille on myönnetty EU:n rahoitustukea tällä 
alalla ovat osoittautuneet hyödyllisiksi elintarvikeketjuohjelman tavoitteiden sekä komission 
yleisten painopisteiden kannalta, joita ovat muun muassa tehokkaiden sisämarkkinoiden 
toiminta ja kaupan tukeminen EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Valmistelija katsoo, että ohjelmasta tuetaan pk-yrityksiä tehokkaasti koko niiden elinkaaren 
ajan ja että ohjelma vaikuttaa osaltaan YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman 2030 
täytäntöönpanoon muun muassa tasapainottamalla kestävän kehityksen taloudellisia, 
sosiaalisia ja ympäristöä koskevia näkökohtia.

Seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden 
odotetaan edustavan suurinta osaa elintarvikeketjun määrärahoista. Kasvien terveyttä 
koskevista toimenpiteistä on tulossa erityisen tärkeitä lisääntyneen globalisaation ja kaupan 
myötä, joihin liittyy uusia kasvien terveyteen kohdistuvia uhkia. Viralliseen valvontaan 
liittyvässä toiminnassa olisi myös edelleen tuettava jäsenvaltioita, sillä ne ovat keskeinen 
väline tarkistettaessa ja seurattaessa, että asiaankuuluvat unionin vaatimukset pannaan 
täytäntöön, niitä noudatetaan ja niiden täytäntöönpanoa valvotaan, ja näiden toimien 
rahoittaminen olisi sen vuoksi oltava unionin painopiste.

Valmistelija katsoo, että seuraavan ohjelmakauden keskeinen haaste on elintarvikkeiden 
toimitusketjujen kasvava monimutkaisuus ja kaupan globalisoituminen, joka tarkoittaa 
mahdollisuuksien lisääntymistä, mutta myös riskien kasvamista, koska myös 
tartunnanlevittäjät ja taudit ovat maailmanlaajuisia. Tässä yhteydessä on painotettava entistä 
enemmän ennaltaehkäisyä erityisesti kolmansien naapurimaiden rajojen yli ulottuvien 
eksoottisten tautien osalta.

Elintarvikeketjuohjelman toiminnan tuloksia vuoden 2020 jälkeen seurataan kattavilla 
indikaattoreilla, joissa keskitytään sekä toimintaan (tuotosindikaattorit) että tuloksiin 
(tulosindikaattorit), ja niitä täydennetään useilla talouden indikaattoreilla, joilla arvioidaan eri 
toimintapolitiikan aloilla toteutettavien asiaankuuluvien menotoimenpiteiden tehokkuutta 
(kustannustehokkuutta mittaavat indikaattorit).

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Sisämarkkinoiden toiminnan 
pohjana on merkittävä määrä unionin 

(3) Sisämarkkinoiden toiminnan 
pohjana on merkittävä määrä unionin 
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lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti 
kilpailukyvyn, standardoinnin, 
kuluttajansuojan, markkinavalvonnan ja
elintarvikeketjun alalla, mutta sääntöjä on 
annettu myös yrityksiin, kaupankäyntiin ja 
rahoitusalaan liittyvistä liiketoimista ja 
oikeudenmukaisen kilpailun edistämisestä 
tasapuolisten toimintaedellytysten 
tarjoamiseksi, mikä on olennaista 
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta.

lainsäädäntöä. Sääntelyä on erityisesti 
kilpailukyvyn, standardoinnin, 
kuluttajansuojan, ympäristönsuojelun, 
eläinten hyvinvoinnin suojelun,
markkinavalvonnan, elintarvikeketjun ja 
taloudellisen kestävyyden alalla, mutta 
sääntöjä on annettu myös yrityksiin, 
kaupankäyntiin ja rahoitusalaan liittyvistä 
liiketoimista ja oikeudenmukaisen 
kilpailun edistämisestä tasapuolisten 
toimintaedellytysten tarjoamiseksi, mikä 
on olennaista sisämarkkinoiden toiminnan 
kannalta.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Yritysten, mukaan luettuna pk-
yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, 
rahoituspalvelujen asiakkaiden ja 
loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja 
elintarvikeketjua koskevan politiikan 
laatimisen alalla on tällä hetkellä useita 
unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin 
lisätoimia rahoitetaan suoraan 
sisämarkkinoita koskevista 
budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa 
ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien 
välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, 
jolla tähdätään hyvin toimivien 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen 
mahdollisimman kustannustehokkaalla 
tavalla. Sen vuoksi on tarpeen perustaa 
uusi ohjelma, jolla tuodaan yhteen 
aiemmin näistä muista ohjelmista ja muista 
asiaan liittyvistä budjettikohdista rahoitetut 
toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä 
uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa.

(5) Yritysten, mukaan luettuna pk-
yritysten, kilpailukyvyn, kuluttajansuojan, 
rahoituspalvelujen asiakkaiden ja 
loppukäyttäjien sekä rahoituspalveluja ja 
elintarvikeketjua koskevan politiikan 
laatimisen alalla on tällä hetkellä useita 
unionin toimia koskevia ohjelmia. Joitakin 
lisätoimia rahoitetaan suoraan 
sisämarkkinoita koskevista 
budjettikohdista. On tarpeen virtaviivaistaa 
ja hyödyntää yhteisvaikutuksia eri toimien 
välillä ja tarjota joustavampi rahoituskehys, 
jolla tähdätään hyvin toimivien 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen 
mahdollisimman kustannustehokkaalla 
tavalla siten, että samalla turvataan 
yleinen etu ympäristöä vahingoittamatta 
ja yrittämättä toimia unionin sääntöjen 
vastaisesti elintarvikejätteen ja 
elintarvikepetosten, eläinten 
hyvinvoinnin, virallisen valvonnan sekä 
ihmisten ja eläinten tautien torjunnan 
aloilla. Sen vuoksi on tarpeen perustaa uusi 
ohjelma, jolla tuodaan yhteen aiemmin 
näistä muista ohjelmista ja muista asiaan 
liittyvistä budjettikohdista rahoitetut 
toimet. Ohjelmaan olisi myös sisällytettävä 
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uusia aloitteita, joilla on tarkoitus parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa ja nostamaan 
ihmisten ja eläinten terveyden, eläinten 
arvokkuuden tuntevina olentoina sekä 
ympäristön suojelun tasoa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Euroopan tilastojen kehittämiseen, 
tuottamiseen ja jakeluun sovelletaan 
erillistä Euroopan tilasto-ohjelmaa, joka 
perustettiin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 99/201347. 
Jotta voitaisiin taata Euroopan tilastojen 
tuottamisen ja jakelun jatkuvuus, uuden 
ohjelman olisi sisällettävä myös Euroopan 
tilasto-ohjelman piiriin kuuluvia toimia 
niin, että tarjotaan kehys Euroopan 
tilastojen kehittämistä, tuottamista ja 
jakelua varten. Uudessa ohjelmassa olisi 
vahvistettava rahoituskehys, jotta voidaan 
tarjota korkealaatuisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia Eurooppaa koskevia tilastoja 
kaiken unionin politiikan suunnittelun, 
täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin 
pohjaksi.

(6) Euroopan tilastojen kehittämiseen, 
tuottamiseen ja jakeluun sovelletaan 
erillistä Euroopan tilasto-ohjelmaa, joka 
perustettiin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) N:o 99/201347.
Euroopan tilastojen kehittäminen on 
olennaisen tärkeää monivuotisen 
rahoituskehyksen seurantaprosessin 
kannalta. Jotta voitaisiin taata Euroopan 
tilastojen tuottamisen ja jakelun jatkuvuus, 
uuden ohjelman olisi sisällettävä myös 
Euroopan tilasto-ohjelman piiriin kuuluvia 
toimia niin, että tarjotaan kehys Euroopan 
tilastojen kehittämistä, tuottamista ja 
jakelua varten. Uudessa ohjelmassa olisi 
vahvistettava rahoituskehys, jotta voidaan 
tarjota korkealaatuisia, vertailukelpoisia ja 
luotettavia Eurooppaa koskevia tilastoja 
kaiken unionin politiikan suunnittelun, 
täytäntöönpanon, seurannan ja arvioinnin 
pohjaksi. On kuitenkin erittäin tärkeää, 
että Euroopan tilastojen kehittäminen ei 
johda hallinnollisen rasitteen 
suhteettomaan kasvuun, sen paremmin 
yritysten kuin julkisten yhteisöjenkään 
kohdalla.

__________________ __________________

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 15 
päivänä tammikuuta 2013, Euroopan 
tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 39, 
9.2.2013, s. 12).

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 15 
päivänä tammikuuta 2013, Euroopan 
tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 39, 
9.2.2013, s. 12).
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Unionin lainsäädännön vaatimusten 
vastaisten tuotteiden saattaminen 
markkinoille asettaa vaatimuksia 
noudattavat tahot heikompaan asemaan ja 
saattaa vaarantaa kuluttajat. Monet yrittäjät
jättävät säännöt huomiotta joko tiedon 
puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen 
kilpailuetua. 
Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 
on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa 
rajoittavat valtioiden rajat, kun taas 
yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa 
globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen 
kaupankäynnin tapauksessa 
markkinavalvontaviranomaisilla on suuria 
vaikeuksia jäljittää kolmansista maista 
tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja 
yksilöidä vastuussa oleva taho 
lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla 
oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, 
tehostamalla 
vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja 
edistämällä tiiviimpää rajatylittävää 
yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä. 
Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
markkinavalvonnan nykyisten puitteiden 
vahvistamista, kannustettava eri 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava 
tiedonvaihtoa ja edistettävä 
markkinavalvontatoimien lähentämistä ja 
yhdentämistä.

(12) Unionin lainsäädännön vaatimusten 
vastaisten tuotteiden saattaminen 
markkinoille asettaa vaatimuksia 
noudattavat tahot heikompaan asemaan ja 
saattaa vaarantaa kuluttajat sekä 
vahingoittaa ympäristöä. Monet yrittäjät 
jättävät säännöt huomiotta joko tiedon 
puutteen vuoksi tai tahallaan saadakseen 
kilpailuetua. 
Markkinavalvontaviranomaisten rahoitus 
on usein riittämätöntä, ja niiden toimintaa 
rajoittavat valtioiden rajat, kun taas 
yrittäjät käyvät kauppaa unionin tai jopa 
globaalilla tasolla. Etenkin sähköisen 
kaupankäynnin tapauksessa 
markkinavalvontaviranomaisilla on suuria 
vaikeuksia jäljittää kolmansista maista 
tuotuja vaatimustenvastaisia tuotteita ja 
yksilöidä vastuussa oleva taho 
lainkäyttöalueellaan. Ohjelmalla olisi sen 
vuoksi pyrittävä vahvistamaan tuotteiden 
vaatimustenmukaisuutta tarjoamalla 
oikeanlaiset kannustimet yrittäjille, 
tehostamalla 
vaatimustenmukaisuustarkastuksia ja 
edistämällä tiiviimpää rajatylittävää 
yhteistyötä valvontaviranomaisten välillä
unionin sisällä sekä kolmansien maiden 
kanssa. Ohjelmalla olisi myös edistettävä 
markkinavalvonnan nykyisten puitteiden 
vahvistamista, kannustettava eri 
jäsenvaltioiden 
markkinavalvontaviranomaisia 
toteuttamaan yhteisiä toimia, parannettava 
tiedonvaihtoa ja edistettävä 
markkinavalvontatoimien lähentämistä ja 
yhdentämistä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja. Tämä edellyttää sitä, että 
julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan 
uusilla tavoilla, poistettava raja-aitoja
hallinnon eri osa-alueiden väliltä ja 
sitouduttava luomaan tällaisia julkisia 
palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten 
kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja 
vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla 
edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja 
yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta 
myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia 
muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen 
tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja 
auttaa kansallisella tasolla esiintyvien 
ongelmien ratkaisussa. On myös 
välttämätöntä luoda yhteys kansallisten 
hallintojen välille yksinkertaisella ja 
tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten 
sisämarkkinat toimivat käytännössä. 
Ohjelmasta olisi sen vuoksi tuettava 
seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä: Sinun 
Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi toimia 
tulevan yhteisen digitaalisen palveluväylän 
runkona, Sinun Eurooppasi -neuvonta,
Solvit, sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä ja
sisämarkkinoiden tulostaulu, jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 
elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli.

(16) Jotta voidaan saavuttaa ohjelman 
tavoitteet ja helpottaa kansalaisten ja 
yritysten elämää, käyttöön olisi otettava 
korkealaatuisia käyttäjäkeskeisiä julkisia 
palveluja. Tämä edellyttää sitä, että 
julkishallinnon on ryhdyttävä toimimaan 
uusilla tavoilla, lisättävä yhteistyötä
hallinnon eri osa-alueiden välillä ja 
sitouduttava luomaan tällaisia julkisia 
palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten 
kanssa. Rajatylittävän toiminnan jatkuva ja 
vakaa lisääntyminen sisämarkkinoilla 
edellyttää, että tarjotaan ajantasaisia tietoja 
yritysten ja kansalaisten oikeuksista mutta 
myös tietoja, joissa selitetään hallinnollisia 
muodollisuuksia. Lisäksi on keskeisen 
tärkeää tarjota oikeudellista neuvontaa ja 
auttaa ylikansallisella tasolla esiintyvien 
ongelmien ratkaisussa. On myös 
välttämätöntä luoda yhteys kansallisten 
hallintojen välille yksinkertaisella ja 
tehokkaalla tavalla sekä arvioida, miten 
sisämarkkinat toimivat käytännössä. Jotta 
parannetaan kansalaisten jokapäiväistä 
elämää ja yritysten kykyä käydä kauppaa 
valtioiden rajojen yli, ohjelmasta olisi sen 
vuoksi tuettava seuraavia olemassa olevia 
sisämarkkinoiden hallintovälineitä:

* Sinun Eurooppasi -portaali, jonka pitäisi 
toimia tulevan yhteisen digitaalisen 
palveluväylän runkona;

* Sinun Eurooppasi -neuvonta;

* Solvit;

* sisämarkkinoiden 
tietojenvaihtojärjestelmä;
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* sisämarkkinoiden tulostaulu.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja 
kehittäminen rahoituspalvelujen, 
rahoitusvakauden ja 
pääomamarkkinaunionin alalla, mukaan 
luettuna kestävä rahoitus, riippuu suuresti 
unionin toteuttamista näyttöön perustuvista 
toimenpiteistä. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi komission olisi toimittava 
aktiivisesti ja seurattava jatkuvasti 
rahoitusmarkkinoita ja rahoitusvakautta, 
arvioitava unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, arvioitava 
voimassa olevan lainsäädännön 
tarkoituksenmukaisuutta ja yksilöitävä 
mahdollisia toiminta-aloja, joilla tulee esiin 
uusia riskejä, niin että sidosryhmät ovat 
mukana prosessissa koko 
toimintapoliittisen syklin ajan. Tällaiset 
toimet riippuvat analyysien, tutkimusten, 
koulutusmateriaalin, kyselyjen, 
vaatimustenmukaisuuden arviointien, 
arviointien ja tilastojen tuottamisesta, ja 
niiden tukena ovat 
tietotekniikkajärjestelmät ja 
viestintävälineet.

(19) Sisämarkkinoiden toteuttaminen ja 
kehittäminen rahoituspalvelujen, 
rahoitusvakauden ja 
pääomamarkkinaunionin alalla, mukaan 
luettuna kestävä rahoitus, riippuu suuresti 
unionin toteuttamista näyttöön perustuvista 
toimenpiteistä. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi komission olisi toimittava 
aktiivisesti ja seurattava jatkuvasti 
rahoitusmarkkinoita ja rahoitusvakautta, 
arvioitava unionin lainsäädännön 
täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, arvioitava 
voimassa olevan lainsäädännön 
tarkoituksenmukaisuutta ja yksilöitävä 
mahdollisia toiminta-aloja, joilla tulee esiin 
uusia riskejä, niin että sidosryhmät, 
kansalaisryhmät, kansalaisjärjestöt ja 
yleisesti yleisö ovat mukana prosessissa 
koko toimintapoliittisen syklin ajan. 
Tällaiset toimet riippuvat analyysien, 
tutkimusten, koulutusmateriaalin, 
kyselyjen, vaatimustenmukaisuuden 
arviointien, arviointien ja tilastojen 
tuottamisesta, ja niiden tukena ovat 
tietotekniikkajärjestelmät ja 
viestintävälineet.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1606/200255

mukaisesti kansainvälisiä 
tilinpäätösstandardeja antavan elimen 

(33) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1606/200255

mukaisesti kansainvälisiä 
tilinpäätösstandardeja antavan elimen 
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(International Accounting Standards 
Board) hyväksymät kansainväliset 
tilinpäätösstandardit (IFRS) ja 
kansainvälisen tilinpäätöskysymysten 
tulkintakomitean niihin liittyvät tulkinnat 
olisi sisällytettävä unionin lainsäädäntöön, 
jotta yhtiöt, joiden arvopaperit on 
noteerattu säännellyillä markkinoilla 
unionissa, soveltaisivat niitä, mutta 
ainoastaan, jos IFRS-standardit täyttävät 
mainitussa asetuksessa säädetyt perusteet, 
joihin kuuluu vaatimus, jonka mukaan 
tilinpäätös antaa ”oikean ja riittävän 
kuvan” siten kuin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2013/34/EU56

4 artiklan 3 kohdassa säädetään, ja ovat 
Euroopan yleisen edun mukaisia. Tällaiset 
kansainväliset tilinpäätösstandardit on 
tarpeen laatia noudattaen avointa ja 
demokraattisesti vastuullista menettelyä. 
IFRS-standardeilla on siten merkittävä 
rooli sisämarkkinoiden toiminnassa, ja 
siksi on unionin edun mukaista varmistaa, 
että IFRS-standardien laadinta- ja 
hyväksyntäprosesseissa syntyy standardeja, 
jotka ovat yhdenmukaisia 
sisämarkkinoiden oikeudellisen kehyksen 
vaatimusten kanssa. Sen vuoksi on tärkeää 
luoda soveltuvat rahoitusjärjestelyt IFRS-
säätiötä varten.

(International Accounting Standards 
Board) hyväksymät kansainväliset 
tilinpäätösstandardit (IFRS) ja 
kansainvälisen tilinpäätöskysymysten 
tulkintakomitean niihin liittyvät tulkinnat 
olisi sisällytettävä unionin lainsäädäntöön, 
jotta yhtiöt, joiden arvopaperit on 
noteerattu säännellyillä markkinoilla 
unionissa, soveltaisivat niitä, mutta 
ainoastaan, jos IFRS-standardit täyttävät 
mainitussa asetuksessa säädetyt perusteet, 
joihin kuuluu vaatimus, jonka mukaan 
tilinpäätös antaa ”oikean ja riittävän 
kuvan” siten kuin Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2013/34/EU 
4 artiklan 3 kohdassa säädetään, ja ovat 
Euroopan yleisen edun mukaisia. Tässä 
yhteydessä on tärkeää huomata, että jos 
tilinpäätösstandardi ja lainsäädäntö ovat 
ristiriidassa, lainsäädäntö on aina 
etusijalla. Tällaiset kansainväliset 
tilinpäätösstandardit on tarpeen laatia 
noudattaen avointa ja demokraattisesti 
vastuullista menettelyä. IFRS-standardeilla 
on siten merkittävä rooli sisämarkkinoiden 
toiminnassa, ja siksi on unionin edun 
mukaista varmistaa, että IFRS-standardien 
laadinta- ja hyväksyntäprosesseissa syntyy 
standardeja, jotka ovat yhdenmukaisia 
sisämarkkinoiden oikeudellisen kehyksen 
vaatimusten kanssa. Sen vuoksi on tärkeää 
luoda soveltuvat rahoitusjärjestelyt IFRS-
säätiötä varten.

_________________ _________________

55 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 
19 päivänä heinäkuuta 2002, 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 
1).

55 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 
19 päivänä heinäkuuta 2002, 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 
1).

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten 
vuositilinpäätöksistä, 
konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä 
kertomuksista, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/43/EY 
muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä 
kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten 
vuositilinpäätöksistä, 
konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä 
kertomuksista, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/43/EY 
muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 



AD\1169365FI.docx 11/31 PE627.841v02-00

FI

78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Unionin kuluttaja- ja 
markkinointilainsäädäntöä koskevassa 
toimivuustarkastuksessa, jonka komissio 
teki toukokuussa 2017, tuli esiin, että 
sääntöjen noudattamista on valvottava 
paremmin ja muutoksenhakua helpotettava, 
jos kuluttajille on aiheutunut vahinkoa 
kuluttajalainsäädännön rikkomisesta. 
Tämän seurauksena komissio hyväksyi
huhtikuussa 2018 Kuluttajat vahvempaan 
asemaan -toimenpidepaketin, jolla muun 
muassa varmistetaan kuluttajien 
yhdenvertainen kohtelu sisämarkkinoilla 
siltä osin kuin on kyse laatueroista, 
jäsenvaltioiden vahvemmasta 
valvontakapasiteetista, vahvemmasta 
tuoteturvallisuudesta, laajemmasta 
kansainvälisestä yhteistyöstä ja uusista 
muutoksenhakumahdollisuuksista etenkin 
oikeutettujen yksikköjen nostamien 
edustajakanteiden kautta. Ohjelmasta olisi 
pyrittävä tukemaan kuluttajapolitiikkaa, 
jolla lisätään kuluttajaorganisaatioiden ja 
kuluttajansuojaviranomaisten tietoa, 
kehitetään niiden valmiuksia ja vaihdetaan 
hyviä toimintatapoja niiden välillä, 
kehitetään verkostoitumista ja 
markkinatietojen käyttöä sekä vahvistetaan 
näyttöpohjaa sisämarkkinoiden toiminnasta 
kuluttajien kannalta ja 
tietotekniikkajärjestelmien ja 
viestintävälineiden toiminnasta.

(40) Unionin kuluttaja- ja 
markkinointilainsäädäntöä koskevassa 
toimivuustarkastuksessa, jonka komissio 
teki toukokuussa 2017, tuli esiin, että 
sääntöjen noudattamista on valvottava 
paremmin ja muutoksenhakua helpotettava, 
jos kuluttajille on aiheutunut vahinkoa 
kuluttajalainsäädännön rikkomisesta. 
Komissio hyväksyi Kuluttajat vahvempaan 
asemaan -toimenpidepaketin, jolla muun 
muassa varmistetaan kuluttajien 
yhdenvertainen kohtelu sisämarkkinoilla 
siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden 
keskinäisistä laatueroista, jäsenvaltioiden 
vahvemmasta valvontakapasiteetista, 
vahvemmasta tuoteturvallisuudesta, 
laajemmasta kansainvälisestä yhteistyöstä 
ja uusista 
muutoksenhakumahdollisuuksista etenkin 
oikeutettujen yksikköjen nostamien 
edustajakanteiden kautta. Ohjelmasta olisi 
pyrittävä tukemaan kuluttajapolitiikkaa, 
jolla lisätään kuluttajaorganisaatioiden ja 
kuluttajansuojaviranomaisten tietoa, 
kehitetään niiden valmiuksia ja vaihdetaan 
hyviä toimintatapoja niiden välillä, 
kehitetään verkostoitumista ja 
markkinatietojen käyttöä sekä vahvistetaan 
näyttöpohjaa sisämarkkinoiden toiminnasta 
kuluttajien kannalta ja 
tietotekniikkajärjestelmien ja 
viestintävälineiden toiminnasta.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Terveyden korkeatasoinen suojelu 
koko elintarvikeketjussa on välttämätöntä, 
jotta sisämarkkinat toimisivat tehokkaasti. 
Turvallinen ja kestävä elintarvikkeiden 
toimitusketju on ennakkoedellytys 
yhteiskunnan ja sisämarkkinoiden 
kannalta. Valtioiden rajat ylittävät terveys-
ja elintarvikekriisit vaikeuttavat 
sisämarkkinoiden toimintaa rajoittamalla 
henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuutta ja 
aiheuttamalla häiriöitä tuotantoon.

(44) Terveyden korkeatasoinen suojelu 
koko elintarvikeketjussa on välttämätöntä, 
jotta voitaisiin suojella kuluttajia ja 
ympäristöä ja sisämarkkinat toimisivat 
tehokkaasti. Turvallinen ja kestävä 
elintarvikkeiden toimitusketju on 
ennakkoedellytys yhteiskunnan ja 
sisämarkkinoiden kannalta. Viimeaikaiset 
tapahtumat kuten kananmunien 
fiproniilikontaminaatio vuonna 2017 ja 
vuoden 2013 hevosenlihaskandaali ovat 
osoittaneet, että valtioiden rajat ylittävät 
terveyskriisit, esimerkiksi lintuinfluenssa 
tai afrikkalainen sikarutto, sekä
elintarvikekriisit vaikeuttavat 
sisämarkkinoiden toimintaa rajoittamalla 
henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuutta ja 
aiheuttamalla häiriöitä tuotantoon. Siksi 
ensisijaisina tavoitteina olisi oltava 
tiukkojen terveysvaatimusten 
varmistaminen, eläinten hyvinvointi ja 
terveyden suojelu elintarvikeketjussa sekä 
uusien ja tuntemattomien tuholaisten ja 
tautien ehkäisy.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 kappale

Komission teksti Tarkistus

(46) Kun otetaan huomioon ihmisten, 
eläinten ja kasvien terveyden korkeaa tasoa 
koko elintarvikeketjussa koskevien toimien 
erityisluonne, tässä asetuksessa on 
säädettävä erityisistä kelpoisuusperusteista, 
jotka koskevat avustusten myöntämistä ja 
julkisten hankintojen käyttämistä. 
Erityisesti poiketen siitä, mitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, 
Euratom)61, jäljempänä 

(46) Kun otetaan huomioon ihmisten, 
eläinten ja kasvien terveyden korkeaa tasoa 
koko elintarvikeketjussa koskevien toimien 
erityisluonne, tässä asetuksessa on 
säädettävä erityisistä kelpoisuusperusteista, 
jotka koskevat avustusten myöntämistä ja 
julkisten hankintojen käyttämistä. 
Erityisesti poiketen siitä, mitä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, 
Euratom)61, jäljempänä 
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’varainhoitoasetus’, säädetään ja säädetystä 
taannehtivuuskiellon periaatteesta poiketen 
kiireellisten toimenpiteiden kustannusten 
olisi kiireellisen ja ennalta arvaamattoman 
luonteensa vuoksi oltava avustuskelpoisia 
ja sisällettävä myös kustannukset, jotka 
ovat syntyneet taudin tai kasvintuhoojan 
epäillystä esiintymisestä, kunhan 
esiintyminen vahvistetaan myöhemmin ja 
siitä ilmoitetaan komissiolle. Sen jälkeen, 
kun komissio on allekirjoittanut 
oikeudelliset sitoumukset ja arvioinut 
jäsenvaltioiden toimittamat maksupyynnöt, 
sen olisi tehtävä vastaavat 
talousarviositoumukset ja maksettava 
avustuskelpoiset kustannukset. Myös 
sellaisista suojatoimenpiteistä aiheutuvien 
kustannusten olisi oltava avustuskelpoisia, 
jotka on toteutettu tilanteessa, jossa 
kolmannen maan tai jäsenvaltion alueella 
tai merentakaisissa maissa ja 
merentakaisilla alueilla esiintyy tai leviää 
tiettyjä eläintauteja tai zoonooseja, jotka 
uhkaavat välittömästi unionin 
terveystilannetta, samoin kuin sellaisista 
suojatoimenpiteistä tai muista aiheellisista 
toimista aiheutuvien kustannusten, jotka on 
toteutettu unionin kasvien terveystilanteen 
tueksi.

’varainhoitoasetus’, säädetään ja säädetystä 
taannehtivuuskiellon periaatteesta poiketen 
kiireellisten toimenpiteiden kustannusten 
olisi kiireellisen ja ennalta arvaamattoman 
luonteensa vuoksi oltava avustuskelpoisia 
ja sisällettävä myös kustannukset, jotka 
ovat syntyneet taudin tai kasvintuhoojan 
epäillystä esiintymisestä, kunhan 
esiintyminen vahvistetaan myöhemmin ja 
siitä ilmoitetaan komissiolle. Sen jälkeen, 
kun komissio on allekirjoittanut 
oikeudelliset sitoumukset ja arvioinut 
jäsenvaltioiden toimittamat maksupyynnöt, 
sen olisi tehtävä vastaavat 
talousarviositoumukset ja maksettava 
avustuskelpoiset kustannukset. Myös 
sellaisista ennaltaehkäisy- ja 
suojatoimenpiteistä aiheutuvien 
kustannusten olisi oltava avustuskelpoisia, 
jotka on toteutettu tilanteessa, jossa 
kolmannen maan tai jäsenvaltion alueella 
tai merentakaisissa maissa ja 
merentakaisilla alueilla esiintyy tai leviää 
tiettyjä eläintauteja tai zoonooseja, jotka 
uhkaavat välittömästi unionin 
terveystilannetta, samoin kuin sellaisista 
suojatoimenpiteistä tai muista aiheellisista 
toimista aiheutuvien kustannusten, jotka on 
toteutettu unionin kasvien terveystilanteen 
tueksi.

_________________ _________________

61 [lisätään] 61 [lisätään]

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Jäsenvaltioiden suorittama 
virallinen valvonta on olennainen väline 
valvottaessa ja seurattaessa, että 
asiaankuuluvat unionin vaatimukset 
pannaan täytäntöön, niitä noudatetaan ja 
niiden noudattamista valvotaan. Virallisten 
valvontajärjestelmien vaikuttavuus ja 

(47) Koska elintarvikeketjun 
globalisoituminen vain yltyy, 
jäsenvaltioiden suorittama virallinen 
valvonta on varsinkin tällä hetkellä
olennainen väline valvottaessa ja 
seurattaessa, että asiaankuuluvat unionin 
vaatimukset pannaan täytäntöön, niitä 
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tehokkuus ovat erittäin tärkeitä pidettäessä 
yllä ihmisten, eläinten ja kasvien 
turvallisuuden korkeaa tasoa koko 
elintarvikeketjussa ja varmistettaessa 
samalla ympäristönsuojelun ja eläinten 
hyvinvoinnin korkea taso. Tällaisiin 
valvontatoimenpiteisiin olisi voitava saada 
unionin rahoitustukea. Etenkin unionin 
vertailulaboratorioille olisi voitava 
myöntää rahoitusosuus, jotta niille voidaan 
myöntää tukea kustannuksiin, jotka 
aiheutuvat komission hyväksymien 
työohjelmien toteuttamisesta. Koska 
virallisen valvonnan vaikuttavuus riippuu 
myös siitä, onko valvontaviranomaisilla 
käytettävissään unionin lainsäädännön 
asianmukaisesti tuntevaa, hyvin 
koulutettua henkilöstöä, unionin olisi 
lisäksi voitava osallistua toimivaltaisten 
viranomaisten järjestämän, tällaisen 
henkilöstön koulutuksen ja vaihto-
ohjelmien rahoitukseen.

noudatetaan ja niiden noudattamista 
valvotaan etenkin tuontielintarvikkeiden 
osalta. Virallisten valvontajärjestelmien 
vaikuttavuus ja tehokkuus ovat erittäin 
tärkeitä pidettäessä yllä ihmisten, eläinten 
ja kasvien turvallisuuden korkeaa tasoa 
koko elintarvikeketjussa sekä kuluttajien 
luottamusta, ja varmistettaessa samalla 
ympäristönsuojelun ja eläinten 
hyvinvoinnin korkea taso. Tällaisiin 
valvontatoimenpiteisiin olisi voitava saada 
unionin rahoitustukea. Etenkin unionin 
vertailulaboratorioille olisi voitava 
myöntää rahoitusosuus, jotta niille voidaan 
myöntää tukea kustannuksiin, jotka 
aiheutuvat komission hyväksymien 
työohjelmien toteuttamisesta.
Rahoitusosuuden olisi oltava myös 
käytettävissä tuontivalvonnan 
tehostamiseen sellaisten ilmiöiden kuten 
villieläinten lihan laittoman tuonnin 
torjumiseksi, joka voi muodostaa riskin 
ihmisten terveydelle ja aiheuttaa 
biologisen monimuotoisuuden häviämistä. 
Koska virallisen valvonnan vaikuttavuus 
riippuu myös siitä, onko 
valvontaviranomaisilla käytettävissään 
unionin lainsäädännön asianmukaisesti 
tuntevaa, hyvin koulutettua henkilöstöä, 
unionin olisi lisäksi voitava osallistua 
toimivaltaisten viranomaisten järjestämän, 
tällaisen henkilöstön koulutuksen ja vaihto-
ohjelmien rahoitukseen.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Euroopan talousalueesta tehdyssä 
sopimuksessa määrätään yhteistyöstä 
ohjelman soveltamisalaan kuuluvilla aloilla 
unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä 
Euroopan talousalueeseen kuuluvien 
Euroopan vapaakauppaliiton maiden 
välillä. Olisi myös säädettävä siitä, että 

(55) Euroopan talousalueesta tehdyssä 
sopimuksessa määrätään yhteistyöstä 
ohjelman soveltamisalaan kuuluvilla aloilla 
unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä 
Euroopan talousalueeseen kuuluvien 
Euroopan vapaakauppaliiton maiden 
välillä. Olisi myös säädettävä siitä, että 
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ohjelmaan voivat osallistua muut maat, 
mukaan luettuna unionin naapurimaat sekä 
unionin jäsenyyttä hakevat maat, 
ehdokasmaat sekä liittymässä olevat maat. 
Lisäksi Euroopan tilastojen alalla 
ohjelmaan voi osallistua Sveitsi 
yhteistyöstä tilastoalalla tehdyn Euroopan 
unionin ja Sveitsin valaliiton välisen 
sopimuksen64 mukaisesti.

ohjelmaan voivat osallistua muut maat,
mukaan luettuna unionin naapurimaat sekä 
unionin jäsenyyttä hakevat maat, 
ehdokasmaat sekä liittymässä olevat maat
edellyttäen, että ne noudattavat kaikilta 
osin ohjelman kaikkia sääntöjä ja 
määräyksiä. Lisäksi Euroopan tilastojen 
alalla ohjelmaan voi osallistua Sveitsi 
yhteistyöstä tilastoalalla tehdyn Euroopan 
unionin ja Sveitsin valaliiton välisen 
sopimuksen64 mukaisesti.

_________________ _________________

64 EUVL L 90, 28.3.2006, s. 2. 64 EUVL L 90, 28.3.2006, s. 2.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale

Komission teksti Tarkistus

(56) Kolmannet maat, jotka ovat 
Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, 
voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-
sopimukseen perustuvan yhteistyön 
puitteissa; ETA-sopimuksessa määrätään 
ohjelmien toteuttamisesta kyseisen 
sopimuksen mukaisesti tehtävällä 
päätöksellä. Myös kolmannet maat voivat 
osallistua muiden säädösten nojalla. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä tarvittavien 
valtuuksien myöntämisestä toimivaltaiselle 
tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, 
jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa 
kattavasti.

(56) Kolmannet maat, jotka ovat 
Euroopan talousalueen (ETA) jäseniä, 
voivat osallistua unionin ohjelmiin ETA-
sopimukseen perustuvan yhteistyön 
puitteissa edellyttäen, että ne noudattavat 
ohjelmien kaikkia sääntöjä ja 
määräyksiä; ETA-sopimuksessa määrätään 
ohjelmien toteuttamisesta kyseisen 
sopimuksen mukaisesti tehtävällä 
päätöksellä. Myös kolmannet maat voivat 
osallistua muiden säädösten nojalla. Tässä 
asetuksessa olisi säädettävä tarvittavien 
valtuuksien myöntämisestä toimivaltaiselle 
tulojen ja menojen hyväksyjälle, Euroopan 
petostentorjuntavirastolle (OLAF) ja 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, 
jotta ne voivat käyttää toimivaltaansa 
kattavasti.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(65) Ohjelmalla olisi edistettävä 
yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) [...]69 perustetusta 
Euroopan aluekehitysrahastosta 
myönnettävän pk-yritysten ja yrittäjyyden 
tuen kanssa. Lisäksi Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella [...]70 perustetun 
InvestEU-rahaston pk-yritysikkunasta 
taataan velka- ja pääomatuki, jolla 
parannetaan pk-yritysten rahoituksen 
saantia ja saatavuutta. Ohjelmalla haetaan 
yhteisvaikutuksia myös Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
[...]71 perustetun avaruusohjelman kanssa 
siten, että pk-yrityksiä kannustetaan 
hyödyntämään näissä ohjelmissa 
kehitettyjä läpimurtoinnovaatioita ja muita 
ratkaisuja.

(65) Ohjelmalla olisi edistettävä 
yhteisvaikutuksia ja täydentävyyttä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EU) [...]69 perustetusta 
Euroopan aluekehitysrahastosta 
myönnettävän pk-yritysten ja yrittäjyyden 
tuen kanssa. Lisäksi Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksella (EU) [...]70

perustetun InvestEU-rahaston pk-
yritysikkunasta taataan velka- ja 
pääomatuki, jolla parannetaan pk-yritysten 
ja mikroyritysten rahoituksen saantia ja 
saatavuutta. Ohjelmalla haetaan 
yhteisvaikutuksia myös Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 
[...]71 perustetun avaruusohjelman kanssa 
siten, että pk-yrityksiä kannustetaan 
hyödyntämään näissä ohjelmissa 
kehitettyjä läpimurtoinnovaatioita ja muita 
ratkaisuja.

_________________ _________________

69 COM(2018) 372 final 69 COM(2018) 372 final.

70 COM(2018) 439 final 70 COM(2018) 439 final

71 COM(2018) 447 final 71 COM(2018) 447 final

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 77 kappale

Komission teksti Tarkistus

(77) Jotta voidaan ottaa huomioon 
tilanteet, joita aiheutuu eläintaudeista, 
joilla on merkittävä vaikutus 
karjankasvatukseen tai karjakauppaan, 
ihmisille uhkan aiheuttavien zoonoosien 
kehittyminen tai tieteen tai epidemiologian 
viimeaikainen kehitys samoin kuin 
eläintaudit, jotka todennäköisesti 
muodostavat uuden uhkan unionin 
kannalta, komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

(77) Jotta voidaan ottaa huomioon 
tilanteet, joita aiheutuu eläintaudeista, 
joilla on merkittävä vaikutus 
karjankasvatukseen tai karjakauppaan, 
ihmisille uhkan aiheuttavien zoonoosien 
kehittyminen tai tieteen tai epidemiologian 
viimeaikainen kehitys samoin kuin 
eläintaudit, jotka todennäköisesti 
muodostavat uuden uhkan unionin 
kannalta, komissiolle olisi siirrettävä valta 
antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
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delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
eläintautien ja zoonoosien luetteloa. Jotta 
varmistetaan tuloksellinen arviointi, jolla 
mitataan ohjelman edistymistä 
tavoitteidensa saavuttamisessa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla tarpeen mukaan 
tarkistetaan tai täydennetään 
indikaattoreita, joilla mitataan 
erityistavoitteiden saavuttamista, ja 
täydennetään tätä asetusta säännöksillä, 
jotka koskevat seuranta- ja 
arviointipuitteiden perustamista. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti
varmistaa tasavertainen osallistuminen 
delegoitujen säädösten valmisteluun, 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan 
kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus 
osallistua komission asiantuntijaryhmien 
kokouksiin, joissa valmistellaan 
delegoituja säädöksiä.

delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan 
eläintautien ja zoonoosien luetteloa. Jotta 
varmistetaan tuloksellinen arviointi, jolla 
mitataan ohjelman edistymistä 
tavoitteidensa saavuttamisessa, komissiolle 
olisi siirrettävä valta antaa Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla tarpeen mukaan 
tarkistetaan tai täydennetään 
indikaattoreita, joilla mitataan 
erityistavoitteiden saavuttamista, ja 
täydennetään tätä asetusta säännöksillä, 
jotka koskevat seuranta- ja 
arviointipuitteiden perustamista. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että 
nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta 
lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 
2016 tehdyssä toimielinten välisessä 
sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 
mukaisesti. Sidosryhmiä ja 
kuluttajajärjestöjä olisi myös kuultava.
Jotta voitaisiin varmistaa tasavertainen 
osallistuminen delegoitujen säädösten 
valmisteluun, Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat 
samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden 
asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asiantuntijoilla on 
järjestelmällisesti oikeus osallistua 
komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, 
joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a) suojellaan ihmisten, eläinten ja 
kasvien terveyttä ja parannetaan 
kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia 
toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet 
tuotteiden jäljitettävyyden parantamiseksi 
ja panemalla täytäntöön tuotteiden 
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valmistus- tai kasvatusprosessien valvonta 
ja varmistamalla myös eläinten 
hyvinvointi;

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan 
niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä,
laatimalla standardeja ja edistämällä 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyttä ja 
eläinten hyvinvointia, sekä tiivistetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
toimintaa ja suojellaan etenkin kansalaisia, 
kuluttajia ja yrityksiä, erityisesti 
mikroyrityksiä ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä (pk-yritykset), ja parannetaan 
niiden vaikutusmahdollisuuksia valvomalla 
unionin lainsäädännön noudattamista, 
helpottamalla markkinoille pääsyä ja
laatimalla standardeja sekä tiivistetään 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välistä sekä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten, komission ja 
unionin erillisvirastojen välistä yhteistyötä;

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) parannetaan sisämarkkinoiden 
tehokkuutta, helpotetaan esteiden 
ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan 
unionin lainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja 
palvelujen sisämarkkinat, julkiset 
hankinnat, markkinavalvonta sekä 
yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja 
sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, 
rahanpesun torjunta, pääoman vapaa 
liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, 
mukaan luettuna hallintovälineiden 

a) parannetaan sisämarkkinoiden
tehokkuutta, edistetään paikallistalouden 
kehitystä, helpotetaan esteiden 
ehkäisemistä ja poistamista, tuetaan 
unionin lainsäädännön kehittämistä, 
täytäntöönpanoa ja noudattamisen 
valvontaa seuraavilla aloilla: tavaroiden ja 
palvelujen sisämarkkinat, julkiset 
hankinnat, markkinavalvonta sekä 
yhtiöoikeus, sopimusoikeus ja 
sopimussuhteen ulkopuolinen oikeus, 
rahanpesun torjunta, pääoman vapaa 
liikkuvuus, rahoituspalvelut ja kilpailu, 
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kehittäminen; mukaan luettuna hallintovälineiden 
kehittäminen;

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) parannetaan kuluttajien, yritysten ja 
kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja 
valistetaan näitä tahoja; varmistetaan 
korkeatasoinen kuluttajansuoja, kestävä 
kulutus ja tuoteturvallisuus etenkin 
tukemalla toimivaltaisia 
valvontaviranomaisia ja kuluttajia 
edustavia organisaatioita ja 
yhteistyötoimia; varmistetaan, että 
oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien 
saatavilla; tarjotaan riittävästi tietoa 
markkinoista ja kuluttajista;

i) parannetaan kuluttajien, tuottajien, 
yritysten ja kansalaisyhteiskunnan 
vaikutusmahdollisuuksia ja avustetaan ja 
valistetaan näitä tahoja erityisesti
siirtymisessä kohti kestäviä 
kulutustottumuksia ja kestäviä 
tuotantoprosesseja; lisätään kuluttajille 
suunnattua tuotteita koskevaa 
tiedottamista; varmistetaan korkeatasoinen 
kuluttajansuoja, kestävä kulutus ja 
tuoteturvallisuus etenkin tukemalla 
toimivaltaisia valvontaviranomaisia ja 
kuluttajia edustavia organisaatioita ja 
yhteistyötoimia; varmistetaan, että 
oikeussuojakeinot ovat kaikkien kuluttajien 
saatavilla; tarjotaan riittävästi tietoa 
markkinoista ja kuluttajista;

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – d alakohta – ii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) varmistetaan tuotteiden 
jäljitettävyysjärjestelmän parantaminen 
esimerkiksi QR-koodien avulla, jotta 
voidaan helpottaa vaatimustenvastaisten 
tuotteiden havaitsemista 
elintarvikeketjussa;

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) myötävaikutetaan ihmisten, eläinten 
ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 
aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä 
tauteja ja kasvintuhoojia ja tuetaan eläinten 
hyvinvoinnin kohentamista samoin kuin 
kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja 
kulutusta;

e) myötävaikutetaan ihmisten, eläinten 
ja kasvien terveyden korkeaan tasoon koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 
aloilla myös ehkäisemällä ja hävittämällä 
tauteja ja kasvintuhoojia antibioottien ja 
torjunta-aineiden kestävän käytön 
kehyksen mukaisesti ja tuetaan eläinten 
hyvinvoinnin kohentamista samoin kuin 
kestävää elintarvikkeiden tuotantoa ja 
kulutusta; keskitytään tässä yhteydessä 
edistämään tutkimusta, innovointia ja 
parhaiden käytäntöjen vaihtamista näiden 
alojen sidosryhmien välillä;

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – e alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) elintarvikeketjun alaa koskevien 
erityistavoitteiden osalta muun muassa:

– ehkäistään ja hävitetään tauteja ja 
tuholaisia;

– tuetaan kestävää elintarvikkeiden 
tuotantoa ja kulutusta vähentämällä 
elintarvikejätettä ja tiedottamalla 
kuluttajille korkeiden laatustandardien 
noudattamisen varmistamiseksi koko 
unionissa;

– parannetaan virallisen valvonnan 
tehokkuutta, vaikuttavuutta ja 
luotettavuutta elintarvikeketjussa, jotta 
voidaan varmistaa unionin sääntöjen 
asianmukainen täytäntöönpano ja sen 
valvonta tällä alalla;

– tuetaan toimintalinjoja 
mikrobilääkeresistenssin vastaisten 
toimien parantamiseksi;

Tarkistus 23



AD\1169365FI.docx 21/31 PE627.841v02-00

FI

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuotetaan Eurooppaa koskevia 
korkealaatuisia tilastoja ja tiedotetaan 
niistä oikea-aikaisesti, puolueettomasti ja 
kustannustehokkaasti vahvistettujen 
kumppanuuksien kautta asetuksen (EY) 
N:o 223/2009 4 artiklassa tarkoitetun 
Euroopan tilastojärjestelmän puitteissa ja 
kaikkien asiaankuuluvien ulkoisten 
osapuolten kanssa käyttäen eri tietolähteitä, 
edistyneitä tietoanalyysimenetelmiä, 
älykkäitä järjestelmiä ja 
digitaaliteknologiaa.

f) tuotetaan Eurooppaa koskevia 
korkealaatuisia tilastoja ja tiedotetaan 
niistä oikea-aikaisesti, puolueettomasti ja 
kustannustehokkaasti ja aiheuttamatta 
suhteetonta hallinnollisen rasitteen 
kasvua vahvistettujen kumppanuuksien 
kautta asetuksen (EY) N:o 223/2009 
4 artiklassa tarkoitetun Euroopan 
tilastojärjestelmän puitteissa ja kaikkien 
asiaankuuluvien ulkoisten osapuolten 
kanssa käyttäen eri tietolähteitä, edistyneitä 
tietoanalyysimenetelmiä, älykkäitä 
järjestelmiä ja digitaaliteknologiaa.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) tuotetaan ja toimitetaan edellä 
f alakohdassa tarkoitettuja 
korkealaatuisia tilastoja, jotka on 
suhteutettu yritysten hallinnollisten 
velvoitteiden vaatimattomaan tasoon.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat 
kolmannet maat:

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat 
kolmannet maat edellyttäen, että ne 
noudattavat ohjelman kaikkia sääntöjä ja 
määräyksiä:

Tarkistus 26
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luodaan oikeanlaiset edellytykset, 
joilla voidaan parantaa kaikkien 
sisämarkkinoiden toimijoiden, muun 
muassa yritysten, kansalaisten ja 
kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan 
edustajien ja viranomaisten 
vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla 
avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, 
vaihtamalla parhaita käytänteitä, 
edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla 
ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä 
järjestämällä koulutusta;

a) luodaan oikeanlaiset edellytykset, 
joilla voidaan parantaa kaikkien 
sisämarkkinoiden toimijoiden, muun 
muassa yritysten ja erityisesti 
mikroyritysten, pk-yritysten, kansalaisten 
ja kuluttajien, kansalaisyhteiskunnan 
edustajien ja viranomaisten 
vaikutusmahdollisuuksia toteuttamalla 
avoimia tiedotus- ja valistuskampanjoita, 
vaihtamalla parhaita käytänteitä, 
edistämällä hyviä käytänteitä, vaihtamalla 
ja levittämällä osaamista ja tietoja sekä 
järjestämällä koulutusta;

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tarjotaan unionin kansalaisille, 
kuluttajille, loppukäyttäjille, 
kansalaisyhteiskunnan ja yritysten 
edustajille mekanismit, joilla ne voivat 
osallistua poliittiseen keskusteluun, 
politiikan laatimiseen ja päätöksentekoon, 
erityisesti tukemalla kansallisella ja 
unionin tasolla edustavien organisaatioiden 
toimintaa;

b) tarjotaan unionin kansalaisille, 
kuluttajille, kuluttajajärjestöille, 
loppukäyttäjille, kansalaisyhteiskunnan ja 
yritysten edustajille mekanismit, joilla ne 
voivat osallistua poliittiseen keskusteluun, 
politiikan laatimiseen ja päätöksentekoon, 
erityisesti tukemalla kansallisella ja 
unionin tasolla edustavien organisaatioiden 
toimintaa;

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) tuetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kokonaisia talouden sektoreita sekä 
innovaatioiden käyttöönottoa pk-
yrityksissä ja yhteistyötä arvoketjussa 

e) tuetaan yritysten kilpailukykyä ja 
kokonaisia talouden sektoreita sekä 
innovaatioiden käyttöönottoa 
mikroyrityksissä ja pk-yrityksissä ja 
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liittämällä yhteen strategisesti 
ekosysteemeitä ja klustereita, mukaan 
luettuna yhteisklusterialoite;

yhteistyötä arvoketjussa liittämällä yhteen 
strategisesti ekosysteemeitä ja klustereita, 
mukaan luettuna yhteisklusterialoite;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III, kun 
se on tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon 
tilanteet, joita aiheutuu karjankasvatukseen 
tai karjakauppaan merkittävästi 
vaikuttavista eläintaudeista, ihmisille 
uhkan aiheuttavien zoonoosien 
kehittymisestä tai tieteen tai 
epidemiologian uudesta kehityksestä, ja 
ottaa huomioon eläintaudit, jotka 
todennäköisesti muodostavat uuden uhkan 
unionin kannalta.

Siirretään komissiolle valta antaa 
20 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III, kun 
se on tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon 
tilanteet, joita aiheutuu karjankasvatukseen 
tai karjakauppaan merkittävästi 
vaikuttavista eläintaudeista, ihmisille 
uhkan aiheuttavien zoonoosien 
kehittymisestä tai tieteen tai 
epidemiologian uudesta kehityksestä, ja 
ottaa huomioon eläintaudit, jotka 
todennäköisesti muodostavat uuden uhkan 
unionin kannalta. Liitettä III muutettaessa 
on otettava huomioon myös 
elintarvikkeiden laiton tuonti sen 
aiheuttamien terveysriskien vuoksi.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ohjelman väliarviointi on 
suoritettava heti kun ohjelman 
toteuttamisesta on saatavilla riittävästi 
tietoa, kuitenkin viimeistään neljän 
vuoden kuluttua siitä, kun ohjelman 
toteutus on käynnistynyt.

2. Viimeistään [kolme vuotta 
ohjelman toteuttamisen alkamisesta] 
komissio laatii ohjelman 
väliarviointikertomuksen siitä tuettujen 
toimien tavoitteiden saavuttamisesta, 
tuloksista ja vaikutuksista, resurssien 
käytön tehokkuudesta ja sen unionin 
tason lisäarvosta.

Tarkistus 31
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio toimittaa arviointien 
päätelmät ja omat huomautuksensa 
Euroopan parlamentille, neuvostolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä 
alueiden komitealle.

6. Komissio toimittaa 2 ja 5 kohdassa 
tarkoitetut kertomukset ja omat 
huomautuksensa Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle
ja asettaa ne julkisesti saataville.
Arviointien tuloksiin liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia ohjelmaan 
tehtävistä muutoksista.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Talousarvioon voidaan 4 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettujen kulujen 
kattamiseksi tarvittaessa sisällyttää 
määrärahoja myös vuoden 2027 jälkeen, 
jotta voidaan hallinnoida toimia, joita ei ole 
saatu päätökseen viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2027.

3. Poikkeustapauksissa talousarvioon
voidaan 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 
kulujen kattamiseksi sisällyttää 
määrärahoja myös vuoden 2027 jälkeen, 
jotta voidaan hallinnoida toimia, joita ei ole 
saatu päätökseen viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2027.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpiteet, jotka jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen toteuttaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/2031105 16 artiklan 
nojalla tai kyseisen asetuksen 28 artiklan 
1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen unionin 
toimenpiteiden nojalla 
unionikaranteenituhoojan hävittämiseksi;

a) toimenpiteet, jotka jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen toteuttaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) 2016/2031105 16 artiklan 
nojalla tai kyseisen asetuksen 28 artiklan 
1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen unionin 
toimenpiteiden nojalla 
unionikaranteenituhoojan ehkäisemiseksi, 
eristämiseksi ja/tai hävittämiseksi;
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_________________ _________________

105 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä 
lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista 
suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, 
(EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 
muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 
69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 
98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 
2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 
23.11.2016, s. 4).

105 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä 
lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista 
suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, 
(EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 
muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 
69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 
98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 
2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 
23.11.2016, s. 4).

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimenpiteet, jotka jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen toteuttaa 
asetuksen (EU) 2016/2031 29 artiklan 
nojalla unionikaranteenituhoojien 
luetteloon sisältymättömän tuhoojan, jota 
voidaan pitää unionikaranteenituhoojana 
kyseisen asetuksen samassa artiklassa tai 
30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien mukaisesti, hävittämiseksi;

b) toimenpiteet, jotka jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen toteuttaa 
asetuksen (EU) 2016/2031 29 artiklan 
nojalla unionikaranteenituhoojien 
luetteloon sisältymättömän tuhoojan, jota 
voidaan pitää unionikaranteenituhoojana 
kyseisen asetuksen samassa artiklassa tai 
30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien mukaisesti, ehkäisemiseksi, 
eristämiseksi ja/tai hävittämiseksi;

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) suojaavat lisätoimenpiteet, joilla 
estetään sellaisen tuhoojan leviäminen, 
jonka vastaiset unionin toimenpiteet on 
hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 
28 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ja jotka ovat muita 
kuin tämän kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja hävittämistoimenpiteitä ja 
tämän kohdan b alakohdassa tarkoitettuja

c) suojaavat lisätoimenpiteet, joilla 
estetään sellaisen tuhoojan leviäminen, 
jonka vastaiset unionin toimenpiteet on 
hyväksytty asetuksen (EU) 2016/2031 
28 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 
1 kohdan mukaisesti ja jotka ovat muita 
kuin tämän kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuja toimenpiteitä, jos mainitut 
toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä 
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leviämisen estämiseen tähtääviä
toimenpiteitä, jos mainitut toimenpiteet 
ovat olennaisen tärkeitä unionin 
suojaamiseksi kyseisen tuhoojan edelleen 
leviämiseltä.

unionin suojaamiseksi kyseisen tuhoojan 
edelleen leviämiseltä.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 1 alakohta – 1.3 alakohta – 1.3.4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.3.4 a. Toimenpiteet tunnettujen ja 
tällä hetkellä tuntemattomien 
kasvintuhoojien ja tautien esiintymisen 
seuraamiseksi.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimet, joilla tuetaan eläinten 
hyvinvoinnin kohentamista

3. Toimet ja valvonta, joilla 
varmistetaan eläinten hyvinvointi

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Toimet, joilla tuetaan kestävää
elintarvikkeiden tuotantoa ja kulutusta

7. Toimet, joilla tuetaan vähähiilisiä 
kestäviä elintarvikkeiden tuotantotapoja ja 
kulutusta, jotka suojelevat ympäristöä ja 
biologista monimuotoisuutta, minimoivat 
elintarvikejätteen ja varmistavat eläinten 
hyvinvointia koskevat korkeat standardit, 
sekä toimet, jotka lisäävät kuluttajien 
tietoisuutta näistä käytännöistä

Tarkistus 39
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. Tietokannat ja sähköiset 
tiedonhallintajärjestelmät, jotka ovat 
tarpeen 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettuun erityistavoitteeseen liittyvän 
lainsäädännön vaikuttavaa ja tehokasta 
täytäntöönpanoa varten ja jotka ovat 
osoittaneet tuovansa unionin tason 
lisäarvoa

8. Tietokannat ja sähköiset 
tiedonhallintajärjestelmät, jotka ovat 
tarpeen 3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettuun erityistavoitteeseen liittyvän 
lainsäädännön vaikuttavaa ja tehokasta 
täytäntöönpanoa varten ja jotka ovat 
osoittaneet tuovansa unionin tason 
lisäarvoa; uusien teknologioiden, kuten 
tuotteiden pakkausten QR-koodien, 
käyttöönotto tuotteiden jäljitettävyyden 
parantamiseksi.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11. Tekninen ja tieteellinen työ, 
mukaan luettuna tutkimukset ja 
koordinointitoimet, jotka ovat tarpeen 
3 artiklan 2 kohdan e alakohdassa 
tarkoitettuun erityistavoitteeseen liittyvän 
lainsäädännön moitteettoman 
täytäntöönpanon varmistamiseksi ja 
lainsäädännön mukauttamiseksi 
tieteelliseen, teknologiseen ja 
yhteiskunnalliseen kehitykseen

11. Tekninen ja tieteellinen työ, 
mukaan luettuna tutkimukset ja 
koordinointitoimet, jotka ovat tarpeen 
uusien ja tuntemattomien kasvintuhoojien 
ja tautien esiintymisen ehkäisyn 
turvaamiseksi ja 3 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettuun 
erityistavoitteeseen liittyvän lainsäädännön 
moitteettoman täytäntöönpanon 
varmistamiseksi ja lainsäädännön 
mukauttamiseksi tieteelliseen, 
teknologiseen ja yhteiskunnalliseen 
kehitykseen

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

12. Toimet, joita jäsenvaltiot tai 
kansainväliset organisaatiot toteuttavat ja 

12. Toimet, joita jäsenvaltiot tai 
kansainväliset organisaatiot toteuttavat ja 
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joilla pyritään saavuttamaan 3 artiklan 
2 kohdan e alakohdassa tarkoitettu 
erityistavoite tähän tavoitteeseen liittyvien 
sääntöjen kehittämisen ja täytäntöönpanon 
tueksi

joilla tavoitellaan 3 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettua erityistavoitetta
tähän tavoitteeseen liittyvien sääntöjen 
kehittämisen ja täytäntöönpanon tueksi

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15. Toimenpiteet, jotka toteutetaan 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja 
eläinten hyvinvoinnin suojaamiseksi ja 
joita sovelletaan kolmansista maista 
unionin rajalle saapuviin eläimiin, 
eläintuotteisiin, kasveihin ja 
kasvituotteisiin

15. Toimenpiteet, jotka toteutetaan 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja 
eläinten hyvinvoinnin suojaamiseksi ja 
joita sovelletaan kolmansista maista 
unionin rajalle saapuviin eläimiin, 
eläintuotteisiin, kasveihin ja 
kasvituotteisiin, mukaan lukien 
toimenpiteet, joilla lisätään tuotteita 
koskevaa kuluttajavalistusta ravinto-
arvoja ja ainesosia sekä tarvittaessa 
viljelymenetelmiä ja käytettyjen torjunta-
aineiden nimiä ja määriä koskevilla 
asianmukaisilla merkinnöillä

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 13 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– seurataan edistymistä kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa;

– seurataan edistymistä kestävän 
kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja 
Pariisin ilmastosopimuksen 
noudattamisessa;

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 14 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– kehitetään edelleen tilastoja 
energiastrategian, kiertotalouden ja 
muovistrategian tueksi;

– parannetaan tilastoja 
energiastrategian, kiertotalouden ja 
muovistrategian tueksi;
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