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LYHYET PERUSTELUT

Yleisesti ottaen on pidettävä myönteisenä sitä, että komissio haluaa ehdotuksellaan luoda 
yhdenmukaistetun lainsäädäntökehyksen, jolla säännellään virallisen valvonnan organisointia 
ja toteuttamista elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa, ja varmistaa elintarvikeketjua koskevien 
sääntöjen yhdenmukaisen soveltamisen koko EU:n alueella sekä sisämarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan elintarvikkeiden alalla.

Komissio ehdottaa, että asetuksen soveltamisalaa laajennetaan niin, että valvonta ulottuu 
elintarvikeketjun ulkopuolelle, esimerkiksi kasvinsuojeluaineisiin, kasvien terveyteen ja 
kasvien lisäysaineistoon, metsävarat mukaan luettuina. Tämä on huolestuttavaa, sillä 
tarvittavan valvonnan tavoitteet ja valvontaperusteet eivät ole verrattavissa elintarvikeketjun 
vastaaviin. Kasvinsuojeluaineiden, kasvien terveyden ja kasvien lisäysaineiston alan 
valvonnasta olisi jatkossakin säädettävä asiaa koskevassa EU:n erityislainsäädännössä. Tämä 
pätee myös aineiston markkinoille saattamista koskeviin ehdotuksiin. 

Komission ehdotuksessa valvontaa koskevan asetuksen soveltamisalaa laajennetaan ”myös 
muihin toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen tai [1] artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti suorittamiin virallisiin toimiin”. Suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen 
perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi. Virallista valvontaa koskevien yhteisten EU:n 
sääntöjen varmistamiseksi ei ole tarpeen, että myös toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamille muille virallisille toimille vahvistetaan EU:n laajuisia sitovia säännöksiä. 

Lisäksi asetusehdotuksessa siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä kaikilla 
sääntelyn aloilla, erityisesti säädösehdotuksen 15–24 artiklassa. Komission esittämiin 
sääntelyn aloihin kuuluvat muun muassa viranomaisten toimivalta ja tehtävät, valvonnan 
suorittamista koskevat yhdenmukaiset vaatimukset, toteutettavat toimenpiteet ja erityisesti 
virallisen valvonnan vähimmäistiheys. Kaikki säännökset, jotka vaikuttavat merkittävästi 
jäsenvaltioiden valvontatehtävään, olisi sisällytettävä asetukseen sellaisinaan. 

Vaikka EU:n asetuksissakin tunnustetaan ainakin jäsenvaltioiden konkretisointivaltuudet, 
kansallisilla lainsäätäjillä ei ole vastaavaa liikkumavaraa. Lukuisat valtuudet delegoitujen 
säädösten antamiseksi osoittavat pikemminkin, että asetusehdotus ylittää selkeästi Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 114 artiklassa myönnetyn toimivallan. 
SEUT-sopimuksen 114 artikla muodostaa oikeusperustan sisämarkkinoiden toteuttamista ja 
toimintaa varten elintarvikkeiden alalla. SEUT-sopimuksen 114 artiklan 3 kohdassa 
määrätään, että komissio perustaa ehdotuksensa suojelun korkeaan tasoon. Käsillä olevalla 
asetusehdotuksella sitä vastoin luodaan oikeusperusta kattaville ja yksinomaan EU:n 
lainsäätäjän vahvistamille sitoville säännöille, jotka koskevat hallinnollista menettelyä ja 
myös aloja, jotka eivät kuulu virallisen valvonnan piiriin. Tämä ei ole perusteltavissa. 

Lisäksi sen pohtiminen, miten jäsenvaltiot korjaavat sääntöjenvastaisuudet, menee selvästi 
perusajatusta pidemmälle – tarkoituksenahan on varmistaa virallisen valvonnan luotettavuus 
EU:ssa tai unionin vähimmäisvaatimusten noudattaminen sisämarkkinoilla. 
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Virallisen valvonnan rahoittamisen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että 
erityisesti maksujen vahvistamista koskevat säännökset ovat selkeitä ja yksiselitteisiä. 
Ainoastaan näin voidaan varmistaa yhdenmukainen täytäntöönpano jäsenvaltioissa. Maksuja 
suunniteltaessa olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että maksujen keräämisestä aiheutuva 
hallinnollinen rasite pidetään mahdollisimman pienenä. 

Valvonta palvelee kaikkien etuja ja on yleisen edun mukaista. Tämän vuoksi se on julkinen 
tehtävä ja on myös rahoitettava tällaisena. Ainoastaan lisävalvonnan olisi oltava maksullista. 
Tämä kannustaa välttämään lisävalvontaa ja tätä kautta kustannuksia. Kustannusten 
vahvistaminen ei saa vääristää kilpailua. 

On myönteistä, että maksuilla kerättyjen varojen käytön yhteydessä sovelletaan 
avoimuusperiaatetta. Tämä ei kuitenkaan saa lisätä merkittävästi hallinnollista rasitetta. 
Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että jäsenvaltioiden parlamenttien talousarvio-
oikeuksia ei saa rajoittaa. 

Komission ehdotuksessa ei esitetä selkeämpiä rakenteita. Tavoitteena olisi oltava nykyistä 
tehokkaampi ja helpommin hahmotettavissa oleva virallisen valvonnan järjestelmä.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja 
sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(29 a) Virallisen valvonnan suorittavalla 
henkilöstöllä ei saisi olla eturistiriitoja 
eikä se etenkään saisi olla mukana 
suoraan tai epäsuorasti puolison 
välityksellä siinä taloudellisessa 
toiminnassa, joka on säädetyn virallisen 
valvonnan kohteena.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että 
ne varmistavat käytettävissä olevan aina 
riittävästi taloudellisia resursseja, jotta 
virallista valvontaa ja muita virallisia 
toimia suorittavilla toimivaltaisilla 
viranomaisilla on asianmukainen 
henkilöstö ja välineistö. Vaikka toimijat 
ovat ensisijaisesti vastuussa sen 
varmistamisesta, että niiden toiminta 
tapahtuu elintarvikeketjua koskevien 
unionin sääntöjen mukaisesti, niiden tätä 
tarkoitusta varten käyttöön ottamaa 
omavalvontajärjestelmää on täydennettävä 
kunkin jäsenvaltion ylläpitämällä tähän 
tarkoitukseen varatulla virallisen 
valvonnan järjestelmällä, jolla varmistetaan 
tehokas markkinavalvonta koko 
elintarvikeketjussa. Tällainen järjestelmä 
on jo luonteensa puolesta monimutkainen 
ja vaatii runsaasti resursseja, ja sille olisi 
jatkuvasti järjestettävä käyttöön resursseja 
virallista valvontaa varten kunakin 
ajankohtana ilmenevien valvontatarpeiden 
kannalta asianmukaisella tasolla. Jotta 
vähennettäisiin virallisen valvonnan 
järjestelmän riippuvuutta julkisista 
varoista, toimivaltaisten viranomaisten 
olisi kerättävä maksuja kattaakseen ne 
kustannukset, joita niille aiheutuu 
tiettyihin toimijoihin kohdistuvan 
virallisen valvonnan suorittamisesta ja 
tietyistä toimista, joiden osalta 
elintarvikeketjua koskevassa unionin 
lainsäädännössä edellytetään 
rekisteröintiä tai hyväksyntää elintarvike-
ja rehuhygieniaa tai kasvien terveyttä ja 
kasvien lisäysaineistoa koskevien unionin 
sääntöjen mukaisesti. Maksuja olisi 
kerättävä toimijoilta myös sellaisen 
virallisen valvonnan kustannusten 
korvaamiseksi, jota suoritetaan virallisen 

(54) Jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että 
ne varmistavat käytettävissä olevan aina 
riittävästi taloudellisia resursseja, jotta 
virallista valvontaa ja muita virallisia 
toimia suorittavilla toimivaltaisilla 
viranomaisilla on asianmukainen 
henkilöstö ja välineistö. Vaikka toimijat 
ovat ensisijaisesti vastuussa sen 
varmistamisesta, että niiden toiminta 
tapahtuu elintarvikeketjua koskevien 
unionin sääntöjen mukaisesti, niiden tätä 
tarkoitusta varten käyttöön ottamaa 
omavalvontajärjestelmää on täydennettävä 
kunkin jäsenvaltion ylläpitämällä tähän 
tarkoitukseen varatulla virallisen 
valvonnan järjestelmällä, jolla varmistetaan 
tehokas markkinavalvonta koko 
elintarvikeketjussa. Tällainen järjestelmä 
on jo luonteensa puolesta monimutkainen 
ja vaatii runsaasti resursseja, ja sille olisi 
jatkuvasti järjestettävä käyttöön resursseja 
virallista valvontaa varten kunakin 
ajankohtana ilmenevien valvontatarpeiden 
kannalta asianmukaisella tasolla. 
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todistuksen tai varmennuksen 
myöntämistä silmällä pitäen, sekä 
toimivaltaisten viranomaisten 
rajatarkastusasemilla suorittaman 
virallisen valvonnan kustannusten 
korvaamiseksi.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Virallisen valvonnan ja muiden 
virallisten toimien suorittamiseksi kasvien 
lisäysaineiston tuottamisen ja kaupan 
pitämisen alalla ja eläinten hyvinvoinnin 
alalla toimivaltaisten viranomaisten olisi 
saatava käyttöönsä ajantasaiset, luotettavat 
ja johdonmukaiset tekniset tiedot, 
tutkimustulokset, uudet menetelmät ja 
asiantuntemus, joita tarvitaan kyseisillä 
aloilla sovellettavan unionin lainsäädännön 
asianmukaisessa soveltamisessa. 
Komission olisi tätä tarkoitusta varten
voitava nimetä kasvien lisäysaineistoa ja 
eläinten hyvinvointia käsittelevät Euroopan 
unionin vertailukeskukset ja luottaa niiden 
asiantuntija-apuun.

(61) Virallisen valvonnan ja muiden 
virallisten toimien suorittamiseksi kasvien 
lisäysaineiston tuottamisen ja kaupan 
pitämisen alalla ja eläinten hyvinvoinnin 
alalla toimivaltaisten viranomaisten olisi 
saatava käyttöönsä ajantasaiset, luotettavat 
ja johdonmukaiset tekniset tiedot, 
tutkimustulokset, uudet menetelmät ja 
asiantuntemus, joita tarvitaan kyseisillä 
aloilla sovellettavan unionin lainsäädännön 
asianmukaisessa soveltamisessa. 
Komission olisi tätä tarkoitusta varten 
voitava nimetä kasvien lisäysaineistoa ja 
eläinten hyvinvointia käsittelevät Euroopan 
unionin vertailukeskukset ja luottaa niiden 
asiantuntija-apuun. Eläinten hyvinvointia 
käsittelevien vertailukeskusten rakenteen 
olisi perustuttava EUWelNet-
kokeiluhankkeesta (eläinten hyvinvointia 
koskeva koordinoitu eurooppalainen 
verkosto) saatuun kokemukseen.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeiden ja a) elintarvikkeiden ja 
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elintarviketurvallisuuden sääntely kaikissa 
elintarvikkeiden tuotannon, jalostuksen ja 
jakelun vaiheissa, mukaan luettuna 
säännöt, joiden tarkoituksena on taata 
kaupan rehelliset menettelytavat ja suojella 
kuluttajien etuja ja kuluttajille annettavia 
tietoja, sekä elintarvikkeiden kanssa 
kosketukseen joutuvien materiaalien ja 
tarvikkeiden valmistuksen ja käytön 
sääntely;

elintarviketurvallisuuden sääntely kaikissa 
elintarvikkeiden tuotannon, jalostuksen ja 
jakelun vaiheissa, mukaan luettuna 
säännöt, joiden tarkoituksena on taata
kauppalaatu ja kaupan rehelliset 
menettelytavat ja suojella kuluttajien etuja 
ja kuluttajille annettavia tietoja, sekä 
elintarvikkeiden kanssa kosketukseen 
joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden 
valmistuksen ja käytön sääntely;

Perustelu

Käsittääksemme tässä tarkoitetaan nimenomaan sitä, että elintarvikkeiden kauppalaadun 
valvonta sisällytetään asetuksen soveltamisalaan, jotta voidaan torjua elintarvikepetoksia.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eläinten terveyttä koskevien vaatimusten 
vahvistaminen;

d) eläinten terveyttä koskevien vaatimusten 
vahvistaminen, erityisesti niiden, jotka 
liittyvät suoraan siihen, miten toimijat 
noudattavat eläinten terveyttä koskevia 
vaatimuksia;

Perustelu

Asetusta on tarkoitus soveltaa toimijoihin ainoastaan eläinten terveyden alalla. Tarkoituksena 
ei ole, että asetusta sovellettaisiin toimivaltaisiin viranomaisiin näiden kehittäessä 
eläintautien torjuntaa ja hävittämistä koskevia ohjelmia.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) elävissä eläimissä ja niistä saatavissa
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tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja 
niiden jäämien valvontaa koskevien 
vaatimusten vahvistaminen.

Perustelu

Ehdotuksen perusteluista ja johdanto-osan kappaleista käy selväksi, että elävissä eläimissä ja 
niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien valvonta – josta 
aiemmin säädettiin muissa säädöksissä – sisältyy komission ehdotukseen. Sitä ei kuitenkaan 
mainita erikseen 1 artiklassa, ja olisi aiheellista sisällyttää se artiklaan, jotta soveltamisala ei 
jäisi epäselväksi.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) eläinlääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2001/82/EY 
vahvistetut säännöt.

Perustelu

Tarkistuksella tehdään selväksi, että tätä asetusta ei sovelleta eläinlääkkeiden valmistuksen 
alalla.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltioiden keskusviranomaisia, 
jotka vastaavat virallisen valvonnan ja 
muiden virallisten toimien järjestämisestä 
tämän asetuksen ja 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti;

a) jäsenvaltioiden keskusviranomaisia, 
jotka vastaavat virallisen valvonnan ja 
muiden virallisten toimien järjestämisestä
tai täytäntöönpanosta tämän asetuksen ja 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen mukaisesti;
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Perustelu

Komission esittämä määritelmä jättäisi ulkopuolelle virallisen valvonnan täytäntöönpanosta 
vastaavat viranomaiset.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mitä tahansa muuta viranomaista, jolle 
tämä vastuu on siirretty;

b) mitä tahansa muuta paikallista tai 
alueellista viranomaista, jolle tämä
toimivalta on siirretty;

Perustelu

On parempi säilyttää asetuksessa (EY) N:o 882/2004 käytetty termi, jotta se voidaan erottaa 
3 artiklassa käytetyistä ”toimivaltaisista viranomaisista”.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. ’eläimillä’ asetuksen (EU) N:o 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 4 artiklan 1 kohdan 
1 alakohdassa määriteltyjä eläimiä;

6. ’eläimillä’ asetuksen (EU) N:o 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 4 artiklan 1 kohdan 
1 alakohdassa määriteltyjä eläimiä
’lemmikkieläimiä’ lukuun ottamatta;

Perustelu

Koska lemmikkieläimiin sovelletaan erilaisia valvontavaatimuksia, ’lemmikkieläimet’ olisi 
jätettävä ’eläinten’ määritelmän ulkopuolelle.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 22 kohta – b alakohta



PE514.762v02-00 10/71 AD\1008897FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

b) kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä näin säädetään, ketä tahansa 
muuta henkilöä, jonka toimivaltaiset 
viranomaiset ovat valtuuttaneet 
allekirjoittamaan virallisia todistuksia;

b) kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä näin säädetään, ketä tahansa 
muuta henkilöä, jonka toimivaltaiset 
viranomaiset ovat valtuuttaneet antamaan 
ja allekirjoittamaan virallisia todistuksia;

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 25 kohta

Komission teksti Tarkistus

25. ’virallisella varmennuksella’ mitä 
tahansa etikettiä, merkkiä tai 
muunmuotoista varmennusta, jonka
toimijat ovat antaneet toimivaltaisten 
viranomaisten valvonnassa tässä 
tarkoituksessa toteutettujen virallisten 
valvontatoimien tuloksena tai jonka
toimivaltaiset viranomaiset itse ovat 
antaneet ja jossa annetaan vakuutus yhden 
tai useamman 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa säännöissä vahvistetun 
vaatimuksen mukaisuudesta;

25. ’virallisella varmennuksella’ mitä 
tahansa etikettiä, merkkiä tai 
muunmuotoista varmennusta, jonka 
toimivaltaiset viranomaiset itse ovat 
antaneet ja jossa annetaan vakuutus yhden 
tai useamman 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa säännöissä vahvistetun 
vaatimuksen mukaisuudesta;

Perustelu

Toimijan myöntämää virallista varmennusta ei voida hyväksyä. Virallisen varmentamis- tai 
varmennusmenettelyn olisi kuuluttava jatkossakin kokonaan toimivaltaisen viranomaisen 
toimivaltaan.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 28 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) eläimet tai tavarat; a) eläimet, kasvit, kasvituotteet, muut 
tavarat tai tavarat;
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Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 28 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimijoiden vastuulla oleva toiminta, 
joka kuuluu 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen soveltamisalaan, 
sekä tämän toiminnan toteuttamiseen 
käytetyt välineet, kuljetusvälineet, aineet ja 
materiaalit;

b) toimijoiden vastuulla oleva toiminta, 
joka kuuluu 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen soveltamisalaan, 
sekä tämän toiminnan toteuttamiseen 
käytetyt välineet, kuljetusvälineet, aineet, 
materiaalit ja kasvinsuojeluaineet;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 28 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) paikat, joissa toimijat toteuttavat 
toimintaansa;

c) paikat, joissa toimijat toteuttavat 
toimintaansa, ja tarvittaessa niiden 
lähialueet;

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 28 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) edellä olevassa a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuista tutkimuksista laaditut 
asiakirjat;

Perustelu

On varmistuttava siitä, että laaditut asiakirjat ovat voimassa olevien sääntöjen mukaiset.
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Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 29 kohta

Komission teksti Tarkistus

29. ’rajatarkastusasemalla’ sellaista
paikkaa, jonka jäsenvaltio on nimennyt 
suorittamaan 45 artiklan 1 kohdassa 
säädettyä virallista valvontaa, ja siihen 
kuuluvia tiloja ja välineitä;

29. ’rajatarkastusasemalla’ sellaista
tarkastuspaikkaa, jonka jäsenvaltio on 
nimennyt suorittamaan 45 artiklan 
1 kohdassa säädettyä virallista valvontaa, 
ja siihen kuuluvia tiloja ja välineitä;

Perustelu

Saksankielinen käsite ”Stelle” viittaa enemmän toimintoon kuin paikkaan. Sana ”Stelle” 
vastaa Saksan sisämarkkina-/eläinsuojeluasetuksen ja Itävallan eläinlääketieteellisen 
täytäntöönpanoasetuksen määritelmiä.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 30 kohta

Komission teksti Tarkistus

30. ’auditoinnilla’ järjestelmällistä ja
riippumatonta tarkastelua, jolla 
selvitetään, ovatko toiminta ja sen tulokset 
suunniteltujen järjestelyiden mukaisia, 
onko kyseiset järjestelyt toteutettu 
tehokkaasti ja ovatko ne sopivia 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta;

30. ’auditoinnilla’ järjestelmällistä, 
riippumatonta ja dokumentoitua 
prosessia, jonka tarkoituksena on hankkia 
tarkastusaineistoa ja arvioida sitä 
puolueettomasti sen määrittämiseksi, 
missä määrin auditointikriteerit täyttyvät;

Perustelu

Kyseessä lienee käännösvirhe, joka voisi johtaa tulkintaongelmiin. Siksi ehdotetaan 
käytettäväksi samaa sanamuotoa kuin standardissa DIN EN ISO 19011.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 40 kohta

Komission teksti Tarkistus

40. ’valvonnan todentamismenettelyillä’ 40. ’valvonnan todentamismenettelyillä’ 
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toimivaltaisten viranomaisten käyttöön 
ottamia järjestelyjä ja suorittamia toimia, 
joiden tarkoituksena on varmistaa, että 
virallinen valvonta ja muut viralliset toimet 
ovat johdonmukaisia ja tehokkaita;

toimivaltaisten viranomaisten käyttöön 
ottamia järjestelyjä ja suorittamia toimia, 
joiden tarkoituksena on varmistaa, että 
virallinen valvonta ja muut viralliset toimet 
ovat tehokkaita;

Perustelu

Komission ehdotuksessa esitetään, että toimivaltaisten viranomaisten olisi virallisen 
valvonnan tehokkuuden todentamismenettelyn lisäksi otettava käyttöön ns. 
johdonmukaisuuden todentamismenettely. On epäselvää, mitä ”johdonmukaisuuden 
todentamismenettelyllä” tarkoitetaan, ja lisäksi on odotettavissa, että menettely aiheuttaisi 
huomattavan rasitteen, jonka tuoma hyöty ei ole ilmeinen.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 46 kohta

Komission teksti Tarkistus

46. ’asiakirjojen tarkastuksella’ sellaisten 
virallisten todistusten, virallisten 
varmennusten ja muiden asiakirjojen, 
mukaan luettuina kaupalliset asiakirjat, 
tutkimista, joiden edellytetään seuraavan 
lähetyksen mukana, kuten 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä, 
54 artiklan 1 kohdassa tai 75 artiklan 
3 kohdan, 125 artiklan 4 kohdan, 
127 artiklan 1 kohdan ja 128 artiklan 
1 kohdan mukaisesti annetuissa 
täytäntöönpanosäädöksissä säädetään;

46. ’asiakirjojen tarkastuksella’ sellaisten 
virallisten todistusten ja muiden 
asiakirjojen, mukaan luettuina kaupalliset 
asiakirjat, tutkimista, joiden edellytetään 
seuraavan lähetyksen mukana, kuten 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä, 54 artiklan 1 kohdassa tai 
75 artiklan 3 kohdan, 125 artiklan 
4 kohdan, 127 artiklan 1 kohdan ja 
128 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
annetuissa täytäntöönpanosäädöksissä 
säädetään;

Perustelu

Varmennusten tarkastukset eivät kuulu asiakirjojen tarkastukseen, vaan ne suoritetaan 
tunnistustarkastuksen osana.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 47 kohta
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Komission teksti Tarkistus

47. ’tunnistustarkastuksella’ 
silmämääräistä tarkastamista sen 
todentamiseksi, että lähetyksen sisältö ja 
merkinnät, mukaan luettuina eläimissä 
olevat merkit, sinetit ja kuljetusvälineet, 
vastaavat virallisissa todistuksissa, 
virallisissa varmennuksissa ja muissa 
lähetyksen mukana seuraavissa 
asiakirjoissa annettuja tietoja;

47. ’tunnistustarkastuksella’ 
silmämääräistä tarkastamista sen 
todentamiseksi, että lähetyksen sisältö ja 
merkinnät, mukaan luettuina eläimissä 
olevat merkit, varmennukset, sinetit ja 
kuljetusvälineet, vastaavat virallisissa 
todistuksissa, virallisissa varmennuksissa 
ja muissa lähetyksen mukana seuraavissa 
asiakirjoissa annettuja tietoja;

Perustelu

Varmennusten tarkastukset eivät kuulu asiakirjojen tarkastukseen, vaan ne suoritetaan 
tunnistustarkastuksen osana.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 56 kohta

Komission teksti Tarkistus

56. ’valvontasuunnitelmalla’ 
toimivaltaisen viranomaisen laatimaa 
kuvausta, joka sisältää tietoja virallisen 
valvontajärjestelmän rakenteesta ja 
organisoinnista ja sen toiminnasta sekä 
kullakin 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulla alalla tietyllä ajanjaksolla 
suoritettavaa virallista valvontaa 
koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman;

Poistetaan.

Perustelu

”Valvontasuunnitelman” määritelmä vaikuttaa liian laajalta, jos tässä tarkoitetaan 
”yksityiskohtaista suunnitelmaa”. Toimivaltaiset viranomaiset tuskin pystyvät esittelemään 
yksityiskohtaisia suunnitelmia valvontasuunnitelman yhteydessä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 57 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

57 a. ’kauppalaadulla’ elintarvikkeen 
ominaisuuksia ja erityispiirteitä, jotka 
ovat seurausta pakollisissa säännöksissä 
asetetuista vaatimuksista, jotka koskevat 
tuotteen raaka-aineita tai sen 
valmistuksessa käytettyjä ainesosia, sen 
valmistusprosessia ja valmiin tuotteen 
koostumusta ja esillepanoa.

Perustelu

Tarkistus johtuu 1 artiklan 2 kohdan a alakohtaa koskevista huomautuksista.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

b a) perustettava yksi valvontarekisteri 
siten, että otetaan käyttöön yksi 
atk-pohjainen hallinnointijärjestelmä, 
jolla varmistetaan koordinointi 
valvontaan ja valvonnan hallinnointiin 
osallistuvien elinten välillä.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

edellä b a alakohdassa tarkoitettuun 
rekisteriin on sisällyttävä täydentävien 
ehtojen tarkastuksia asetuksen [xxx.2013] 
(YMP:tä koskeva horisontaalinen asetus) 
mukaisesti. 
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille 
vastuun sellaisen valvonnan 
toteuttamisesta, jolla todennetaan muiden 
kuin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen noudattaminen tai soveltaminen, 
mukaan luettuina vieraslajien 
esiintymisestä unionissa mahdollisesti 
aiheutuvia erityisiä riskejä sääntelevät 
säännöt.

5. Jäsenvaltiot voivat siirtää 1 kohdassa 
tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille 
vastuun sellaisen valvonnan 
toteuttamisesta, jolla todennetaan muiden 
kuin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen noudattaminen tai soveltaminen.

Perustelu

Tarkistus johtuu ehdotetusta soveltamisalasta.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä määrittää ne 
keinot, joilla 4 kohdassa tarkoitetut tiedot 
on asetettava julkisesti saataville. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
141 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Säännös on turha. Jäsenvaltioiden voidaan antaa päättää, miten ne asettavat tiedot julkisesti 
saataville.
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) oltava käytössään järjestelyt sen 
varmistamiseksi, että virallista valvontaa ja 
muita virallisia toimia suorittavalla 
henkilöstöllä ei ole eturistiriitoja;

c) oltava käytössään järjestelyt sen 
varmistamiseksi, että virallista valvontaa ja 
muita virallisia toimia suorittavalla 
henkilöstöllä ei ole eturistiriitoja ja 
erityisesti, että henkilöstön jäsenet itse 
eivätkä näiden puolisot ole mukana siinä 
taloudellisessa toiminnassa, joka on 
säädetyn virallisen valvonnan kohteena;

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

tämän johdonmukaisuuden 
varmistamiseksi virallisen valvonnan 
tulkinnan ja täytäntöönpanon yhteydessä 
eri jäsenvaltioissa osana c alakohdassa 
tarkoitettua koulutusta järjestetään 
vierailuja toisiin jäsenvaltioihin, joissa 
osallistujat tarkkailevat virallisen 
valvonnan suorittamista;

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sen varmistamiseksi, että 1 kohdan 
e alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitetulla 
toimivaltaisten viranomaisten 
henkilöstöllä on tarvittavat pätevyydet, 
taidot ja tiedot, komissiolle siirretään 
139 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 

Poistetaan.
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sääntöjä tällaisen henkilöstön erityisistä 
pätevyys- ja koulutusvaatimuksista, ottaen 
huomioon sen tieteellisen ja teknisen 
tietämyksen, joka on tarpeen virallisen 
valvonnan ja muiden virallisten toimien 
suorittamiseksi kullakin 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuista aloista.

Perustelu

Ei vaikuta tarpeelliselta siirtää komissiolle valtaa antaa delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
pätevyys- ja koulutusvaatimuksia.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
säännöt 1 kohdassa tarkoitettujen 
auditointien toteuttamiselle. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
141 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Komission ei ole tarpeen vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä sääntöjä auditointien 
toteuttamiselle. Ensinnäkin komission auditoinneille antamat ohjeet (komission päätös 
2006/677/EY) riittävät. Toiseksi jäsenvaltioille on ollut jo vuosien ajan omat järjestelmänsä 
auditoinneille ja niiden riippumattomalle valvonnalle. Tämän vuoksi 
täytäntöönpanosäädöksiä ei enää tarvita.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöä
koskevat salassapitovelvollisuudet

Toimivaltaisilla viranomaisilla voi olla 
palveluksessaan sekä omaa että 
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sopimussuhteista henkilöstöä.

Perustelu

Toimivaltaisilla viranomaisilla voi olla palveluksessaan sekä omaa että sopimussuhteista 
henkilöstöä. Tämän vuoksi ilmauksesta ”palveluksessa olevaa” käy paremmin ilmi 
toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön erilaiset hallinnolliset tilanteet.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) luonnollisten henkilöiden 
henkilötietojen suojan;

Perustelu

Olisi oltava mekanismi, jonka avulla toimijat voivat suojata erittäin luottamuksellisia tietoja.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a b) luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden tietotaidon 
suojaamisen;

Olisi oltava mekanismi, jonka avulla toimijat voivat suojata erittäin luottamuksellisia tietoja.

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta eivät estä 
toimivaltaisia viranomaisia julkaisemasta 
tai muuten asettamasta julkisesti saataville 
yksittäisiä toimijoita koskevan virallisen 
valvonnan tuloksia koskevia tietoja 
edellyttäen, että seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

3. Edellä oleva 1 ja 2 kohta eivät estä 
toimivaltaisia viranomaisia julkaisemasta 
tai muuten asettamasta julkisesti saataville
alueelleen sijoittautuneita yksittäisiä 
toimijoita koskevan virallisen valvonnan 
tuloksia koskevia tietoja edellyttäen, että 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Perustelu

Tämän alan lainsäädäntöä ei ole yhdenmukaistettu, ja tämä toimivalta olisi rajoitettava 
jäsenvaltioiden omille alueille.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallista valvontaa kaikkien
toimijoiden osalta säännöllisesti, riskien 
mukaan ja riittävän tiheään ottaen 
huomioon

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallista valvontaa toimijoiden 
osalta kyseisellä alalla mahdollisesti 
oleviin riskeihin nähden sopivin väliajoin
ja riittävän tiheään ottaen huomioon

Perustelu

Jos riskit arvioidaan ennen valvontaa, valvontaa ei ole syytä suorittaa ˮkaikkienˮ toimijoiden 
osalta, sillä mitkään määrärahat eivät riittäisi tähän.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) eläimiin tai tavaroihin; i) eläimiin, tuhoojiin, kasveihin, 
kasvituotteisiin, tai muihin tavaroihin;
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) toimijoiden toimien tai toimintojen 
sijaintipaikkaan;

iii) toimijoiden toimien tai toimintojen 
sijaintipaikkaan, alkuperäpaikka mukaan 
luettuna;

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimija on pyytänyt tällaista virallista 
valvontaa.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä on vastoin komission tähänastista kantaa, jonka mukaan valvonnan on tapahduttava 
ilmoittamatta. Tämä vaihtoehto voisi johtaa siihen, että taloudellisesti vahvemmassa 
asemassa olevat yritykset voisivat pyytää maksullista valvontaa ja näin saavuttaa 
etulyöntiaseman muihin yrityksiin nähden erityisesti virallisen valvonnan tulosten 
avoimuuden yhteydessä.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Virallista valvontaa suoritettaessa on 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
minimoimaan toimijoihin kohdistuva 
rasite.

5. Virallista valvontaa suoritettaessa on 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
minimoimaan toimijoihin kohdistuva 
rasite. Jos toimijat kuuluvat usean 
virallisen valvonnan piiriin, 
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jäsenvaltioiden on varmistettava 
koordinoitu lähestymistapa, jotta voidaan 
yhdistää olemassa olevat 
valvontatoimenpiteet. Toimijoille, jotka 
voivat perustellusti väittää ja todistaa 
joutuneensa kärsimään huomattavasta ja 
tarpeettomasta rasitteesta, olisi tarjottava
riippumaton valitusmenettely.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) eläinten ja tavaroiden osalta kaikissa 
tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa;

a) eläinten, kasvien, kasvituotteiden, 
kasvinsuojeluaineiden käytön ja 
tavaroiden osalta kaikissa tuotannon, 
jalostuksen, markkinoille saattamisen ja 
jakelun vaiheissa;

Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä ja saattaa 
tarvittaessa ajan tasalle sen, missä 
muodossa kyseisessä kohdassa tarkoitetut 
tiedot on julkaistava. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
141 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.
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Perustelu

Yleisölle tiedottaminen ei edellytä kaikkialla EU:ssa yhtenäistä formaattia. Ratkaisevaa on se, 
miten laajasti tietoja julkaistaan – ei se, missä muodossa.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltaisten viranomaisten 
komissiolle tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toimittamat tiedot on 
julkaistava tai asetettava muuten yleisön 
saataville.

Perustelu

Avoimuus lisääntyy, kun kaikkien jäsenvaltioiden kertomukset ovat yhdessä paikassa.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus 
julkaista tai asettaa muuten julkisesti 
saataville virallisen valvonnan tuloksiin 
pohjautuvaa yksittäisten toimijoiden 
luokitusta koskevat tiedot, edellyttäen että 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

3. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus 
julkaista tai asettaa muuten julkisesti 
saataville virallisen valvonnan tuloksiin 
pohjautuvaa alueelleen sijoittautuneiden
yksittäisten toimijoiden luokitusta koskevat 
tiedot, edellyttäen että seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Perustelu

Tämä toimivaltuus on rajoitettava koskemaan kansallisia toimijoita.
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Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisten menettelyjen on katettava 
liitteessä II olevassa II luvussa esitetyt 
valvontamenettelyjen aihealueet ja 
sisällettävä yksityiskohtaiset ohjeet 
virallista valvontaa suorittavalle 
henkilöstölle.

Kyseisten menettelyjen on katettava 
liitteessä II olevassa II luvussa esitetyt 
valvontamenettelyjen aihealueet ja 
sisällettävä ohjeet virallista valvontaa 
suorittavalle henkilöstölle.

Perustelu

Valvontaa suorittavalle henkilöstölle olisi jätettävä riittävästi liikkumatilaa asiantuntevien 
arvioiden tekemisessä.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
käytössään menettelyt suorittamiensa 
virallisen valvonnan ja muiden virallisten 
toimien johdonmukaisuuden ja
tehokkuuden todentamiseksi.

2. Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava 
käytössään menettelyt suorittamiensa 
virallisen valvonnan ja muiden virallisten
toimien tehokkuuden todentamiseksi.

Perustelu

”Johdonmukaisuus” voidaan varmistaa monella tavalla virallisen valvonnan yhteydessä 
(samoja asioita valvotaan samalla tavalla). Oletettavasti tässä tarkoitetaan kuitenkin 
pidemmälle meneviä valvontamenettelyjä, joista aiheutuisi lisärasitetta, vaikka saatavista 
hyödyistä ei ole näyttöä.

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toteutettava korjaavia toimia kaikissa a) toteutettava korjaavia toimia kaikissa 
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tapauksissa, joissa 2 kohdassa säädetyissä 
menettelyissä todetaan puutteita virallisen 
valvonnan ja muiden virallisten toimien
johdonmukaisuudessa ja tehokkuudessa;

tapauksissa, joissa 2 kohdassa säädetyissä 
menettelyissä todetaan puutteita virallisen 
valvonnan ja muiden virallisten toimien 
tehokkuudessa;

Perustelu

On epäselvää, mitä ”johdonmukaisuudella” tarkoitetaan tässä yhteydessä. Oletettavasti tästä 
aiheutuisi kuitenkin lisärasitetta, vaikka saatavista hyödyistä ei ole näyttöä.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallinen valvonta käyttäen 
valvontamenetelmiä ja -tekniikoita, joihin 
kuuluu tapauksen mukaan seurantaa, 
kohdennettua seurantaa, todentamista, 
tarkastuksia, auditointeja, näytteenottoa, 
analyysejä, diagnooseja ja testejä.

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
suorittaa virallisen valvonnan käyttäen
soveltuvia valvontamenetelmiä ja
-tekniikoita, joihin kuuluu tapauksen 
mukaan esimerkiksi seurantaa, 
kohdennettua seurantaa, todentamista, 
tarkastuksia, auditointeja, näytteenottoa, 
analyysejä, diagnooseja ja testejä, mutta 
jotka eivät kuitenkaan rajoitu näihin.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) alkutuottajien laitteistojen ja muiden 
yritysten ja niiden ympäristön, tilojen,
toimistojen, laitteiden, laitteistojen ja 
koneiden, kuljetusvälineiden sekä eläinten 
ja tavaroiden tarkastaminen;

i) alkutuottajien laitteistojen ja muiden 
yritysten ja niiden ympäristön, tilojen ja 
muiden alueiden toimistojen, laitteiden, 
laitteistojen ja koneiden, kuljetusvälineiden 
sekä eläinten, kasvien, kasvituotteiden, 
muiden tavaroiden, kasvinsuojeluaineiden
ja tavaroiden tarkastaminen;
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) eläintensä ja tavaroidensa luokse; c) eläintensä, kasviensa, kasvituotteidensa, 
muiden tavaroidensa, 
kasvinsuojeluaineidensa ja tavaroidensa 
luokse;

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asiakirjoihin ja muihin merkityksellisiin 
tietoihin.

d) asiakirjoihin ja muihin suoritettavan 
virallisen valvonnan kannalta
merkityksellisiin tietoihin.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimijoiden on virallisen valvonnan ja 
muiden virallisten toimien aikana 
avustettava toimivaltaisten viranomaisten 
henkilöstöä tämän tehtävien
suorittamisessa.

2. Toimijoiden on virallisen valvonnan ja 
muiden virallisten toimien aikana 
avustettava toimivaltaisten viranomaisten 
henkilöstöä tämän valvontatehtävien
suorittamisessa.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) virallisen valvonnan suorittamista 
koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ja tällaisen virallisen 
valvonnan yhdenmukaisesta 
vähimmäistiheydestä ottaen huomioon 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi muihin kuin sallittuihin 
aineisiin liittyvät erityiset vaarat ja riskit 
sekä sallittujen aineiden muu kuin sallittu 
käyttö;

a) virallisen valvonnan suorittamista 
koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ja tällaisen virallisen 
valvonnan yhdenmukaisesta
vähimmäistiheydestä ottaen huomioon 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi muihin kuin sallittuihin 
aineisiin liittyvät erityiset riskit sekä 
sallittujen aineiden muu kuin sallittu 
käyttö;

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) virallisen valvonnan suorittamista 
koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ja tällaisen virallisen 
valvonnan yhdenmukaisesta 
vähimmäistiheydestä ottaen huomioon 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi tarpeen käsitellä eläinten 
terveyteen liittyviä erityisiä vaaroja ja
riskejä virallisella valvonnalla, jota 
suoritetaan sen todentamiseksi, että 
1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti 
vahvistettuja taudinehkäisy- ja 
torjuntatoimenpiteitä noudatetaan;

b) virallisen valvonnan suorittamista 
koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ja tällaisen virallisen 
valvonnan yhdenmukaisesta 
vähimmäistiheydestä ottaen huomioon 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi tarpeen käsitellä eläinten 
terveyteen liittyviä erityisiä riskejä 
virallisella valvonnalla, jota suoritetaan sen 
todentamiseksi, että 1 artiklan 2 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti vahvistettuja taudinehkäisy- ja 
torjuntatoimenpiteitä noudatetaan;

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kuljetettavien eläinten kuntoa ja i) kuljetettavien eläinten kuntoa ja 
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kuljetusvälinettä koskeva virallinen 
valvonta;

kuljetusvälinettä koskeva virallinen 
valvonta tämän asetuksen II luvun ja 
tapauksen mukaan asetuksen 
(EY) N:o 1/2005 liitteessä I olevan 
VI luvun noudattamisen todentamiseksi;

Perustelu

Tarkistus vastaa ehdotetulla asetuksella kumottavan asetuksen (EY) N:o 1/2005 vastaavaa 
säännöstä.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

jos toimivaltainen viranomainen katsoo 
c alakohdan i alakohdan perusteella, 
etteivät eläimet ole kuljetuskuntoisia, ne 
on purettava kuormasta ja niiden on 
saatava vettä, ravintoa ja lepoa, kunnes 
ne ovat kuljetuskuntoisia matkan 
jatkamista varten.

Perustelu

Vaikka asetusehdotuksessa vaaditaan, että eläimet on tarkastettava maastapoistumispaikoilla 
sen tarkistamiseksi, että ne ovat kuljetuskuntoisia matkan jatkamista varten, siinä ei 
täsmennetä, mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä niiden eläinten suhteen, joiden ei katsota 
olevan kuljetuskuntoisia.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja 
muiden tavaroiden, joihin sovelletaan 
1 artiklan 2 kohdan g alakohdassa 
tarkoitettuja sääntöjä, virallisen valvonnan 

b) tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja 
muiden tavaroiden, joihin sovelletaan 
1 artiklan 2 kohdan g alakohdassa 
tarkoitettuja sääntöjä, virallisen valvonnan 
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suorittamista koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ja tällaisen virallisen 
valvonnan yhdenmukaisesta 
vähimmäistiheydestä ottaen huomioon 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi kasvien terveydelle 
aiheutuvat erityiset vaarat ja riskit tiettyä 
alkuperää olevien tai tietystä lähtöpaikasta 
tulevien tiettyjen kasvien, kasvituotteiden 
ja muiden tavaroiden osalta;

suorittamista koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ja tällaisen virallisen 
valvonnan yhdenmukaisesta 
vähimmäistiheydestä ottaen huomioon 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi kasvien terveydelle 
aiheutuvat erityiset riskit tiettyä alkuperää 
olevien tai tietystä lähtöpaikasta tulevien 
tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden osalta;

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) torjunta-aineiden levityskaluston 
tarkastuksia koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ja tällaisen valvonnan 
yhdenmukaisesta vähimmäistiheydestä;

c) paljon käytetyn ja todennäköisesti 
ihmisten terveyteen vaikuttavan torjunta-
aineiden levityskaluston tarkastuksia 
koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ja tällaisen valvonnan 
yhdenmukaisesta vähimmäistiheydestä;

Perustelu

Aiheutuisi valtava hallinnollinen rasite, jos tarkastettaisiin koko torjunta-aineiden 
levityskalusto. Sellainen pienimuotoisessa käytössä oleva kalusto, jonka ei ole osoitettu 
vaikuttavan haitallisesti ihmisten terveyteen, olisi vapautettava tarkastuksista.

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tapauksista, joissa toimivaltaisten 
viranomaisten on, kun on kyse erityisestä 
säännösten noudattamatta jättämisestä, 
toteutettava yksi tai useampia 135 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuista toimenpiteistä 
tai lisätoimenpiteitä kyseisessä kohdassa 

Poistetaan.
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säädettyjen toimenpiteiden lisäksi;

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) virallisen valvonnan suorittamista 
koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ja tällaisen virallisen 
valvonnan yhdenmukaisesta 
vähimmäistiheydestä ottaen huomioon 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi kunkin elintarvike- ja 
rehuryhmän osalta olemassa olevat 
erityiset vaarat ja riskit sekä sille tehtävät 
eri prosessit;

b) virallisen valvonnan suorittamista 
koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ja tällaisen virallisen 
valvonnan yhdenmukaisesta 
vähimmäistiheydestä ottaen huomioon 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi kunkin elintarvike- ja 
rehuryhmän osalta olemassa olevat 
erityiset riskit sekä sille tehtävät eri 
prosessit;

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan
135 artiklan tai 23 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti sellaisen virallisen valvonnan 
seurauksena, jota suoritetaan 1 artiklan 
2 kohdan j alakohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
135 artiklan tai 23 artiklan 2 kohdan 
e alakohdassa ja 23 artiklan 3 kohdan 
e alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti sellaisen virallisen valvonnan 
seurauksena, jota suoritetaan 1 artiklan 
2 kohdan j ja k alakohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi.

Perustelu

Tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, että toimivaltaiset viranomaiset voivat siirtää tiettyjä 
virallisen valvonnan tehtäviä luonnonmukaisen tuotannon alalla, jotta voidaan ryhtyä 
toimenpiteisiin, jos havaitaan sääntöjen noudattamatta jättämistä. Tässä mielessä on vaikea 
käsittää, miksi tätä ei sallita myös suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen sekä aitojen perinteisten tuotteiden aloilla, sillä nämä käyttävät 



AD\1008897FI.doc 31/71 PE514.762v02-00

FI

samaa viitenormia päätösvallan siirron osalta (EN ISO 17065). Tämän vuoksi pyydetään 
niiden sisällyttämistä säännökseen.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan erityisiä 
viralliseen valvontaan kuuluvia tehtäviä, 
joita ei saa siirtää muille toimivaltaisten 
viranomaisten ydintoimintojen 
riippumattomuuden säilyttämiseksi.

Poistetaan.

Perustelu

Asetuksen 15–24 artiklassa siirretään komissiolle valta antaa 139 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä. Ei voida hyväksyä, että valvonnan suorittamista koskevista 
säännöksistä säädetään ainoastaan delegoiduissa säädöksissä. Tällä on valtava vaikutus 
jäsenvaltioiden talousarvioihin, eivätkä vaikutukset ole nähtävissä eivätkä myöskään 
ennustettavissa.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun toimivaltaiset viranomaiset siirtävät 
erityisiä viralliseen valvontaan kuuluvia 
tehtäviä 1 artiklan 2 kohdan j alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
todentamista varten yhdelle tai useammalle 
toimeksiannon saaneelle elimelle, niiden 
on annettava tunnusnumero kullekin 
toimeksiannon saaneelle elimelle ja 
nimettävä niiden hyväksymisestä ja 
valvonnasta vastaavat viranomaiset.

4. Kun toimivaltaiset viranomaiset siirtävät 
erityisiä viralliseen valvontaan kuuluvia 
tehtäviä 1 artiklan 2 kohdan j ja 
k alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
noudattamisen todentamista varten yhdelle 
tai useammalle toimeksiannon saaneelle 
elimelle, niiden on annettava 
tunnusnumero kullekin toimeksiannon 
saaneelle elimelle ja nimettävä niiden 
hyväksymisestä ja valvonnasta vastaavat 
viranomaiset.
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Perustelu

On vaikea käsittää, miksi tätä sovelletaan ainoastaan luonnonmukaiseen tuotantoon eikä 
muihin tuotteisiin, joissa on laatumerkintöjä. Nämä tuotteet olisi sisällytettävä säännökseen.

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) se on puolueeton eikä sillä ole 
eturistiriitoja sille siirrettyjen erityisten 
viralliseen valvontaan kuuluvien tehtävien 
suorittamisen osalta;

iii) se on puolueeton, valvonnan kohteena 
olevasta toimijasta riippumaton, eikä sillä 
ole eturistiriitoja sille siirrettyjen erityisten 
viralliseen valvontaan kuuluvien tehtävien 
suorittamisen osalta;

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimeksiannon saaneen elimen 
henkilöstö ei saa ilmaista viralliseen 
valvontaan ja muihin virallisiin toimiin 
kuuluvia tehtäviä suorittaessaan 
saamiaan tietoja, jotka jo luonteensa 
puolesta kuuluvat 
salassapitovelvollisuuden piiriin.

Perustelu

On tärkeää sisällyttää salassapitovelvollisuus niihin seikkoihin, joita toimeksiannon saaneelta 
elimeltä edellytetään, sillä toimivaltaisten viranomaisten viralliseen valvontaan osallistuvalta 
henkilöstöltä tätä edellytetään.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
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33 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja unionin 
sääntöjä ei ole, virallisten laboratorioiden 
on käytettävä uusimpia menetelmiä 
erityisissä analysointiin, testaukseen ja 
diagnosointiin liittyvissä tarpeissaan ottaen 
huomioon

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettuja unionin 
sääntöjä ei ole, virallisten laboratorioiden 
on käytettävä mieluiten uusimpia 
menetelmiä erityisissä analysointiin, 
testaukseen ja diagnosointiin liittyvissä 
tarpeissaan ottaen huomioon

Perustelu

Uusimpien menetelmien käytön olisi oltava suositeltavaa, ei pakollista.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kun laboratorioanalyysejä, -testejä tai
-diagnooseja tarvitaan kiireellisesti eikä 
olemassa ole mitään 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetuista menetelmistä, kyseinen 
kansallinen vertailulaboratorio tai, jos 
tällaista kansallista vertailulaboratoriota ei 
ole olemassa, mikä tahansa muu 36 artiklan 
1 kohdan mukaisesti nimetty laboratorio 
voi käyttää muita kuin tämän artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettuja menetelmiä siihen 
saakka, kunnes sopiva menetelmä on 
validoitu kansainvälisesti hyväksyttyjen 
tieteellisten protokollien mukaisesti.

4. Kun laboratorioanalyysejä, -testejä tai
-diagnooseja tarvitaan kiireellisesti
kehittymässä olevasta hätätilanteesta 
johtuvissa poikkeusoloissa eikä olemassa 
ole mitään 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista 
menetelmistä, kyseinen kansallinen 
vertailulaboratorio tai, jos tällaista 
kansallista vertailulaboratoriota ei ole 
olemassa, mikä tahansa muu 36 artiklan 
1 kohdan mukaisesti nimetty laboratorio 
voi käyttää muita kuin tämän artiklan 1 ja 
2 kohdassa tarkoitettuja menetelmiä siihen 
saakka, kunnes sopiva menetelmä on 
validoitu kansainvälisesti hyväksyttyjen 
tieteellisten protokollien mukaisesti.

Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
vahvistaa säännöt, jotka koskevat

Ellei jo toisin säädetä, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
säännöt, jotka koskevat

Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o 152/2009 säädetään näytteenotto- ja määritysmenetelmistä rehujen 
virallista valvontaa varten. Näissä menetelmissä kuvataan niin näytteenotto- kuin 
valvontamenetelmät. Kyseisen asetuksen tarkistaminen on julkaisua vaille valmis. Tämän 
vuoksi komissio voi toimia vain, ellei toisin säädetä.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) että otetaan riittävä määrä muita
näytteitä toista asiantuntijalausuntoa 
varten; tai,

i) että otetaan riittävä määrä näytteitä, jotka 
jaetaan kolmeen osaan ensinnä alustavaa 
analyysia varten ja tarvittaessa toimijan 
pyynnöstä toista asiantuntijalausuntoa 
varten ja sitten lopullista analyysia varten, 
jos kahdessa aikaisemmassa analyysissä 
on saatu eriäviä tuloksia;

Perustelu

Lopullinen analyysi olisi tehtävä, jos saadut tulokset eroavat toisistaan. Tämän vuoksi 
näytteet olisi jaettava kolmeen osaan.

Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ryhdyttävä kaikkiin toimiin 
varmistaakseen, että toimijat, joilta näytteet 

2. Toimivaltaisten viranomaisten on siinä 
vaiheessa, kun näytteet ovat niiden 
hallussa, ryhdyttävä kaikkiin toimiin 
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tilataan 1 kohdan mukaisesti, varmistaakseen, että toimijat, joilta kyseiset
näytteet tilataan 1 kohdan mukaisesti,

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jolla on asiantuntemus, välineet ja 
infrastruktuuri, joita näytteistä tehtävien 
analyysien tai testien tai diagnoosien 
toteuttaminen edellyttää;

Poistetaan.

Perustelu

Akkreditointielin varmistaa vaatimuksen noudattamisen standardin EN ISO/IEC 17025 
mukaisen akkreditoinnin yhteydessä.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jolla on riittävästi soveltuvan 
pätevyyden omaavaa, koulutettua ja 
kokenutta henkilöstöä;

Poistetaan.

Perustelu

Akkreditointielin varmistaa vaatimuksen noudattamisen standardin EN ISO/IEC 17025 
mukaisen akkreditoinnin yhteydessä.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) joka on puolueeton ja jolla ei ole 
eturistiriitoja sille virallisena 

Poistetaan.
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laboratoriona kuuluvien tehtävien 
suorittamisen osalta;

Perustelu

Akkreditointielin varmistaa vaatimuksen noudattamisen standardin EN ISO/IEC 17025 
mukaisen akkreditoinnin yhteydessä.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) joka toimii standardin EN ISO/IEC 
17025 (Testaus- ja 
kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset 
vaatimukset) mukaisesti ja jonka 
kansallinen akkreditointielin, joka toimii 
asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti, 
on arvioinut ja akkreditoinut kyseisen 
standardin mukaisesti.

e) joka toimii standardin EN ISO/IEC 
17025 (Testaus- ja 
kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset 
vaatimukset) mukaisesti ja jonka 
kansallinen akkreditointielin, joka toimii 
asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti, 
on akkreditoinut kyseisen standardin 
mukaisesti.

Perustelu

Ilmaus ”arvioinut ja akkreditoinut” on epäselvä. Kansallinen akkreditointielin suorittaa 
akkreditointimenettelyn yhteydessä laajoja auditointeja (tarkastuksia). Näin ollen laboratorio 
”arvioidaan” ennen akkreditoinnin myöntämistä.

Tarkistus 75

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Virallisen laboratorion 4 kohdan 
e alakohdassa tarkoitetun arvioinnin ja
akkreditoinnin 
pätevyysalueen/pätevyysalue

Virallisen laboratorion 4 kohdan 
e alakohdassa tarkoitetun akkreditoinnin 
pätevyysalueen/pätevyysalue

Perustelu

Ilmaus ”arvioinut ja akkreditoinut” on epäselvä. Kansallinen akkreditointielin suorittaa 
akkreditointimenettelyn yhteydessä laajoja auditointeja (tarkastuksia). Näin ollen laboratorio 
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”arvioidaan” ennen akkreditoinnin myöntämistä.

Tarkistus 76

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kun toimivaltaiset viranomaiset 
nimeävät yksityisen laboratorion 
virallisen valvonnan yhteydessä kerättyjen 
näytteiden analysointia, testausta ja 
diagnosointia varten, yksityisen 
laboratorion nimeämistä ei pidetä 
tehtävien siirtona eikä siinä näin ollen 
tarvitse noudattaa tämän osaston 
III luvun säännöksiä.

Perustelu

Yksityisten laboratorioiden suorittamaan analysointia, testausta ja diagnosointia ei pidetä 
tehtävien siirtämisenä, sillä laboratoriot suorittavat ainoastaan osan virallisen valvonnan 
toimista, tässä tapauksessa ainoastaan yhden asiantuntijatesteistä, joten tätä ei voida pitää 
virallisen valvonnan siirtämisenä.

Tarkistus 77

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Virallisten laboratorioiden on 
asetettava julkisesti saataville luettelo 
niistä menetelmistä, joita ne ovat 
käyttäneet virallisen valvonnan ja muiden 
virallisten toimien yhteydessä 
suorittamissaan analyyseissä, testeissä tai 
diagnooseissa.

Poistetaan.
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Tarkistus 78

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Poikkeukset tiettyjen virallisten 
laboratorioiden pakollista arviointia ja
akkreditointia koskevasta edellytyksestä

Poikkeukset tiettyjen virallisten 
laboratorioiden pakollista akkreditointia 
koskevasta edellytyksestä

Perustelu

Arviointi tapahtuu jo akkreditoinnin yhteydessä.

Tarkistus 79

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 36 artiklan 4 kohdan 
e alakohdassa säädetään, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat nimetä seuraavat 
virallisiksi laboratorioiksi riippumatta siitä, 
täyttävätkö ne kyseisessä alakohdassa 
säädetyt edellytykset:

1. Poiketen siitä, mitä 36 artiklan 4 kohdan 
e alakohdassa säädetään, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat nimetä seuraavat 
virallisiksi laboratorioiksi tai virallisessa 
valvonnassa toimiviksi laboratorioiksi
riippumatta siitä, täyttävätkö ne kyseisessä 
alakohdassa säädetyt edellytykset:

Perustelu

Sana ’virallinen’ voi olla harhaanjohtava, sillä myös yksityisten hyväksyttyjen 
laboratorioiden olisi kuuluttava tämän artiklan soveltamisalaan.

Tarkistus 80

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) jotka toteuttavat trikiinien osoittamisen 
toimivaltaisten viranomaisten tai sellaisen 
virallisen laboratorion valvonnassa, joka on 
nimetty 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja

iii) jotka toteuttavat trikiinien osoittamisen 
toimivaltaisten viranomaisten tai sellaisen 
virallisen laboratorion valvonnassa, joka on 
nimetty 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 
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arvioitu ja akkreditoitu standardin EN 
ISO/IEC 17025 (Testaus- ja 
kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset 
vaatimukset) mukaisesti tämän kohdan a 
alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen 
menetelmien käyttämistä varten;

akkreditoitu standardin EN ISO/IEC 17025
(Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden 
pätevyys. Yleiset vaatimukset) mukaisesti 
tämän kohdan a alakohdan ii alakohdassa 
tarkoitettujen menetelmien käyttämistä 
varten;

Perustelu

Ilmaus ”arvioinut ja akkreditoinut” on epäselvä. Kansallinen akkreditointielin suorittaa 
akkreditointimenettelyn yhteydessä laajoja auditointeja (tarkastuksia). Näin ollen laboratorio 
”arvioidaan” ennen akkreditoinnin myöntämistä.

Tarkistus 81

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valta hyväksyä poikkeuksia virallisten 
laboratorioiden käyttämien analyysi-, 
testaus- ja diagnosointimenetelmien 
pakollista arviointia ja akkreditointia 
koskevasta edellytyksestä

Valta hyväksyä poikkeuksia virallisten 
laboratorioiden käyttämien analyysi-, 
testaus- ja diagnosointimenetelmien 
pakollista akkreditointia koskevasta 
edellytyksestä

Perustelu

Ilmaus ”arvioinut ja akkreditoinut” on epäselvä. Kansallinen akkreditointielin suorittaa 
akkreditointimenettelyn yhteydessä laajoja auditointeja (tarkastuksia). Näin ollen laboratorio 
”arvioidaan” ennen akkreditoinnin myöntämistä.

Tarkistus 82

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tilapäiset poikkeukset virallisten 
laboratorioiden pakollista arviointia ja
akkreditointia koskevasta edellytyksestä

Tilapäiset poikkeukset virallisten 
laboratorioiden pakollista akkreditointia 
koskevasta edellytyksestä

Perustelu

Ilmaus ”arvioinut ja akkreditoinut” on epäselvä. Kansallinen akkreditointielin suorittaa 
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akkreditointimenettelyn yhteydessä laajoja auditointeja (tarkastuksia). Näin ollen laboratorio 
”arvioidaan” ennen akkreditoinnin myöntämistä.

Tarkistus 83

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tavarat, jotka lähetetään kaupallisina 
näytteinä tai näyttelyesineinä näyttelyihin
ja joita ei ole tarkoitus saattaa 
markkinoille;

a) tavarat, jotka lähetetään kaupallisina 
näytteinä tai näyttelyesineinä näyttelyihin;

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 8 kohdan mukaisesti jo tavaranäytteen tai 
näyttelyesineen siirto muille on ”markkinoille saattamista”.

Tarkistus 84

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tieteellisiin tarkoituksiin tarkoitetut 
eläimet ja tavarat;

Poistetaan.

Perustelu

Mahdollisen ihmisten terveydelle aiheutuvan riskin takia tieteellisiin tarkoituksiin 
tarkoitettujen eläinten valvonta olisi suoritettava EU:n rajoilla.

Tarkistus 85

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) lemmikkieläimet, jotka on määritelty 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on animal health] 
4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa;

Poistetaan.

Perustelu

Jos komission annetaan höllentää unioniin tulevien lemmikkieläinten tarkastuksia, tällä voisi 
olla valtava vaikutus eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Parlamentin ja neuvoston olisi 
tarkasteltava asianmukaisesti tällaisia ehdotuksia.

Tarkistus 86

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava 45 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden 
ryhmien lähetysten osalta virallista 
valvontaa lähetysten saapuessa 
rajatarkastusasemalle. Virallisen 
valvonnan on sisällettävä asiakirjojen, 
tunnistus- ja fyysisiä tarkastuksia.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava 45 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden 
ryhmien lähetysten osalta virallista 
valvontaa lähetysten saapuessa 
rajatarkastusasemalle. Virallisessa 
valvonnassa on otettava huomioon sekä 
aikaisempi noudattaminen että 
mahdolliset aiheutuvat riskit, ja se voi 
sisältää asiakirjojen, tunnistus- ja fyysisiä 
tarkastuksia.

Tarkistus 87

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun kyseiset tarkastukset suoritetaan 
eläimille, ne toteuttaa virkaeläinlääkäri tai 
ne toteutetaan hänen valvonnassaan.

Kun kyseiset tarkastukset suoritetaan 
eläimille tai eläinperäisille tuotteille, ne 
toteuttaa virkaeläinlääkäri tai ne 
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toteutetaan hänen valvonnassaan.

Perustelu

Virkaeläinlääkärin on oltava jatkossakin vastuussa päätöksistä, jotka koskevat eläviä eläimiä 
ja eläinperäisiä tuotteita (lihatuotteita, maitotuotteita jne.).

Tarkistus 88

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) omistajiensa mukana matkustavat 
lemmikkieläimet.

Perustelu

Säädetään, että toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa tulliviranomaisille tai muille 
viranomaisille tiettyjä tehtäviä. Näihin olisi sisällytettävä omistajiensa mukana matkustaviin 
lemmikkieläimiin liittyvät valvontatehtävät.

Tarkistus 89

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämä päätös on kirjattava 
54 artiklassa tarkoitettuun yhteiseen 
terveyttä koskevaan tuloasiakirjaan.

Perustelu

Selkeytetään noudatettavaa menettelyä.

Tarkistus 90

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

4. Rajatarkastusaseman toimivaltaisten 
viranomaisten on täytettävä valmiiksi 
yhteinen terveyttä koskeva tuloasiakirja
heti, kun

4. Rajatarkastusaseman toimivaltaisten 
viranomaisten on kirjattava yhteiseen
terveyttä koskevaan tuloasiakirjaan 
lähetystä koskeva päätös heti, kun kaikki 
47 artiklan 1 kohdassa säädettyyn 
viralliseen valvontaan kuuluvat 
tarkastukset on suoritettu.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on korvata koko 4 kohta uudella sanamuodolla, joka on 
yksinkertaisempi ja helppotajuisempi. 

Tarkistus 91

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikki 47 artiklan 1 kohdassa 
edellytetty virallinen valvonta on 
suoritettu;

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on korvata koko 4 kohta uudella sanamuodolla, joka on 
yksinkertaisempi ja helppotajuisempi. 

Tarkistus 92

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) fyysisten tarkastusten tulokset ovat 
saatavilla, kun tällaisia tarkastuksia 
edellytetään;

Poistetaan.
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Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on korvata koko 4 kohta uudella sanamuodolla, joka on 
yksinkertaisempi ja helppotajuisempi. 

Tarkistus 93

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) lähetyksestä on tehty päätös 53 artiklan 
mukaisesti, ja se on kirjattu yhteiseen 
terveyttä koskevaan tuloasiakirjaan.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on korvata koko 4 kohta uudella sanamuodolla, joka on 
yksinkertaisempi ja helppotajuisempi. 

Tarkistus 94

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat sääntöjä, joissa 
vahvistetaan se, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin yhteisen terveyttä koskevan 
tuloasiakirjan on seurattava 45 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen eläinten ja 
tavaroiden ryhmien lähetysten mukana 
määräpaikkaan.

2. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat sääntöjä, joissa 
vahvistetaan se, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin yhteisen terveyttä koskevan 
tuloasiakirjan on seurattava 45 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen eläinten ja 
tavaroiden ryhmien lähetysten mukana 
määräpaikkaan. Yhteisen terveyttä 
koskevan tuloasiakirjan jäljennöksen on 
joka tapauksessa seurattava 45 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen eläinten ja 
tavaroiden ryhmien lähetysten mukana 
määräpaikkaan.
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Perustelu

Yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan jäljennöksen on aina seurattava eläinten ja 
tavaroiden ryhmien valvottujen lähetysten mukana määräpaikkaan.

Tarkistus 95

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltion on viivytettävä 
rajatarkastusaseman nimeämistä siihen 
saakka, kunnes komissio on toimittanut 
sille tiedoksi valvonnan myönteisen 
tuloksen.

Poistetaan.

Tarkistus 96

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rajatarkastusasemien on sijaittava 
unionin saapumispaikan välittömässä 
läheisyydessä ja paikassa, joka on 
varustettu asianmukaisesti, jotta 
tulliviranomaiset voivat ne nimetä
asetuksen (ETY) N:o 2913/92 38 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

1. Rajatarkastusasemien on sijaittava 
unionin saapumispaikan välittömässä 
läheisyydessä ja paikassa, joka on 
varustettu asianmukaisesti asetuksen
(ETY) N:o 2913/92 38 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 97

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallista valvontaa eläinten ja 

2. Jos toimivaltaiset viranomaiset 
epäilevät, että lähetys sisältää tiettyjä 
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tavaroiden sellaisten lähetysten osalta, 
jotka eivät toimijan ilmoituksen mukaan 
muodostu 45 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden 
ryhmistä, kun on syytä uskoa, että 
lähetykseen sisältyy kyseisiä eläinten tai 
tavaroiden ryhmiä.

eläimiä ja/tai tavaroita, joita toimijat eivät 
ole ilmoittaneet, niiden on suoritettava 
45 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
viralliseen valvontaan kuuluvat 
tarkastukset.

Perustelu

Ehdotetaan selkeämpää sanamuotoa.

Tarkistus 98

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
virallisesti pidätettävä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut lähetykset siihen asti, kunnes ne 
saavat kyseisissä kohdissa säädetyn 
virallisen valvonnan tulokset.

Toimivaltaisten viranomaisten on
suoritettava tehostettuja tarkastuksia 
tarvittavine näytteineen ja analyyseineen 
ja virallisesti pidätettävä 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut lähetykset siihen asti, kunnes ne 
saavat kyseisissä kohdissa säädetyn 
virallisen valvonnan tulokset.

Perustelu

Näille epäilyttäville tuotteille, joita ei ole ilmoitettu, on suoritettava tehostettuja tarkastuksia 
analyyseineen.

Tarkistus 99

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa tällainen lähetys on eristettävä 
tai asetettava karanteeniin ja siihen 
kuuluvia eläimiä on pidettävä ja hoidettava 
asianmukaisissa oloissa siihen saakka, 
kunnes mahdollinen myöhempi päätös 

Tarvittaessa tällainen lähetys on eristettävä 
tai asetettava karanteeniin ja siihen 
kuuluvia eläimiä on pidettävä ja hoidettava 
asianmukaisissa oloissa siihen saakka, 
kunnes mahdollinen myöhempi päätös 
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tehdään. tehdään. Myös muiden tavaroiden 
erityistarpeet on otettava huomioon. 

Perustelu

Tarkoituksena on selkeyttää noudatettavaa menettelyä.

Tarkistus 100

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kuultuaan mahdollisuuksien mukaan
lähetyksestä vastaavaa toimijaa
toimivaltaisten viranomaisten on 
viipymättä määrättävä, että kyseinen 
toimija

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
kuultava lähetyksestä vastaavaa toimijaa. 
Toimivaltainen viranomainen voi poiketa 
tästä, mikäli asiasta on päätettävä 
välittömästi viivästymisen vaaran tai 
yleisen edun vuoksi. Niiden on viipymättä 
määrättävä, että kyseinen toimija

Perustelu

Lakisääteinen kuuleminen on periaatteessa aina tarpeen ja myös mahdollista. Tämän vuoksi 
olisi määriteltävä tarkkaan, millä edellytyksillä tästä säännöksestä voidaan poiketa tai on 
poikettava.

Tarkistus 101

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmansista maista unioniin tulevien,
riskin aiheuttavien eläinten tai tavaroiden 
osalta toteutettavat toimenpiteet

Kolmansista maista peräisin olevien 
EU:hun tulossa olevien 
säännöstenvastaisten ja riskin aiheuttavien
lähetysten tapauksessa toteutettavat 
toimenpiteet
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Tarkistus 102

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimijan on toteutettava kaikki 
toimivaltaisten viranomaisten 64 artiklan 
3 ja 5 kohdan ja 65 artiklan mukaisesti 
määräämät toimenpiteet viipymättä ja 
viimeistään 60 päivän kuluessa päivästä, 
jona toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat 
toimijalle päätöksestään 64 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

1. Toimijan on toteutettava kaikki 
toimivaltaisten viranomaisten 64 artiklan 
3 ja 5 kohdan ja 65 artiklan mukaisesti 
määräämät toimenpiteet viipymättä ja
tuotteiden tapauksessa viimeistään 
60 päivän kuluessa päivästä, jona 
toimivaltaiset viranomaiset ilmoittivat 
toimijalle päätöksestään 64 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Toimijalla on 60 päivää aikaa panna täytäntöön toimivaltaisten viranomaisten tekemä 
päätös. Tämä aika voi olla liian pitkä elävien eläinten tapauksessa.

Tarkistus 103

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Hyväksynnässä mainittujen
toimivaltaisten viranomaisten tai
toimeksiannon saaneen elimen on

4. Toimivaltaisten viranomaisten tai
komission hyväksymän, 
luonnonmukaisten tuotteiden 
valvontaviranomaisen tai -elimen on

Perustelu

Kolmannessa maassa vastuun yhteyksistä EU:hun ja vaatimusten noudattamisesta on oltava 
toimivaltaisella viranomaisella, eikä vastuuta saa siirtää.

Tarkistus 104

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) ilmoitettava tästä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille sekä kyseisille toimijoille 
Traces-järjestelmän välityksellä sen lisäksi, 
että ne pyrkivät saamaan hallinnollista 
apua IV osastossa säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti;

a) ilmoitettava tästä, samoin kuin 
sovellettavista toimista, komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille sekä kyseisille 
toimijoille Traces-järjestelmän välityksellä 
sen lisäksi, että ne pyrkivät saamaan 
hallinnollista apua IV osastossa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti;

Tarkistus 105

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tulliviranomaiset saavat luovuttaa 
liikkeeseen ainoastaan ne 45 artiklassa 
tarkoitetut eläinten ja tavaroiden 
lähetykset, joille rajatarkastusaseman 
toimivaltainen viranomainen on 
suorittanut 47 artiklassa säädetyn 
virallisen valvonnan ja on antanut 
päätöksen, joka on merkitty yhteiseen 
terveyttä koskevaan tuloasiakirjaan.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään antamaan kaikki takeet siitä, että tulliviranomaiset eivät tee 
päätöksiä, jotka koskevat virallisen valvonnan kohteena olevia lähetyksiä.

Tarkistus 106

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettävissä on riittävät varat henkilöstön 
ja niiden muiden resurssien hankkimiseksi, 
joita toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat 

1. Jäsenvaltioiden on kaikilla tarpeellisiksi 
katsomillaan keinoilla varmistettava, että 
käytettävissä on riittävät varat henkilöstön 
ja niiden muiden resurssien hankkimiseksi, 
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virallisen valvonnan ja muiden virallisten 
toimien suorittamisessa.

joita toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat 
virallisen valvonnan ja muiden virallisten 
toimien suorittamisessa.

Tarkistus 107

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat periä maksuja 
kattaakseen virallisesta valvonnasta 
aiheutuvat kustannukset 77 artiklan 
mukaisesti.

Perustelu

On tärkeää pitää mielessä, että toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioilla joko voi 
olla pääsy virallisen valvonnan rahoitusta koskevaan järjestelmään tai sitten ei ja että 
verotusjärjestelmiä ei ole yhdenmukaistettu EU:n tasolla.

Tarkistus 108

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat 77 artiklan 
mukaisesti perittävien maksujen lisäksi 
periä maksuja sellaisten kustannusten 
kattamiseksi, jotka aiheutuvat muusta 
kuin 77 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetusta virallisesta valvonnasta.

Poistetaan.

Perustelu

On jäsenvaltioiden tehtävä päättää, mistä luetteloiduista toimista maksuja peritään. Tämä 
riippuu kunkin jäsenvaltion tilanteesta. 
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Tarkistus 109

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on kuultava
asianomaisia toimijoita 77 artiklassa 
tarkoitettujen maksujen laskennassa 
käytettävistä menetelmistä.

4. Jäsenvaltiot voivat kuulla asianomaisia 
toimijoita 77 artiklassa tarkoitettujen 
maksujen laskennassa käytettävistä 
menetelmistä.

Tarkistus 110

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pakolliset maksut Maksut

Perustelu

Maksujen soveltamisen olisi oltava jäsenvaltioille vapaaehtoista, sillä verotusta ei ole 
yhdenmukaistettu EU:n tasolla.

Tarkistus 111

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Sen varmistamiseksi, että toimivaltaisilla 
viranomaisilla on riittävät resurssit 
virallisen valvonnan suorittamiseksi,
toimivaltaisten viranomaisten on perittävä
maksuja kattaakseen seuraavista aiheutuvat 
kustannukset:

1. Sen varmistamiseksi, että toimivaltaisilla 
viranomaisilla on riittävät resurssit 
virallisen valvonnan suorittamiseksi,
toimivaltaiset viranomaiset voivat periä
maksuja kattaakseen kokonaan tai osittain
seuraavista aiheutuvat kustannukset:
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Tarkistus 112

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kyseisen kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun viralliseen valvontaan ei 
sisälly virallinen valvonta, jota 
suoritetaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 
3 artiklan 17 kohdassa tarkoitetun 
alkutuotannon tasolla, tilalla tapahtuva 
jalostustoiminta mukaan luettuna;

Perustelu

Pakollisia maksuja kustannusten kattamiseksi ei pidä periä alkutuotannon, tilalla tapahtuva 
jalostustoiminta mukaan luettuna, virallisesta valvonnasta. YMP:n rahoituksesta, 
hallinnoinnista ja seurannasta annetussa asetuksessa säädetään jo erityisestä järjestelmästä. 
Viljelijöiden keskitulot ovat 50 prosenttia alhaisemmat kuin minkä tahansa muun talouden 
alan keskitulot Euroopassa. Virallisesta valvonnasta perittäviä maksuja ei voida hyväksyä, ja 
ne olisivat vastoin tulotukien periaatetta, jota on ajettu YMP:n osana.

Tarkistus 113

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) jäsenvaltiot voivat päättää, että 
1 kohdassa säädettyjä maksuja ei sovelleta 
yksinomaan paikallisia palveluja 
tarjoaviin elintarvikealan toimijoihin.

Tarkistus 114

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat periä
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perittävä maksuja 77 artiklan mukaisesti 
seuraavien kustannusten kattamiseksi:

maksuja 77 artiklan mukaisesti seuraavien 
kustannusten kattamiseksi:

Tarkistus 115

Ehdotus asetukseksi
79 artikla

Komission teksti Tarkistus

79 artikla Poistetaan.

Maksujen laskentaperusteet

1. Edellä olevan 77 artiklan mukaisesti 
perittävät maksut on

a) vahvistettava kiinteämääräisiksi 
toimivaltaisille viranomaisille tietyllä 
ajanjaksolla aiheutuvien virallisen 
valvonnan kokonaiskustannusten 
perusteella, ja niitä on sovellettava 
kaikkiin toimijoihin riippumatta siitä, 
onko jokainen toimija, jolta maksu 
peritään, virallisen valvonnan kohteena 
viiteajanjaksolla; toimivaltaisten 
viranomaisten on kunkin toimialan, 
toiminnan ja toimijaryhmän osalta 
perittävien maksujen määrän 
vahvistamisessa otettava huomioon 
kyseessä olevan toiminnan tyypistä ja 
laajuudesta sekä siihen liittyvistä 
riskitekijöistä aiheutuva vaikutus tämän 
virallisen valvonnan 
kokonaiskustannusten jakautumiseen; tai,

b) laskettava kunkin yksittäisen virallisen 
valvontatoimen tosiasiallisten 
kustannusten perusteella, ja niitä on 
sovellettava tällaisen virallisen valvonnan 
kohteena oleviin toimijoihin; tällainen 
maksu ei saa ylittää suoritetun virallisen 
valvonnan tosiasiallisia kustannuksia, ja 
se voidaan ilmaista osittain tai 
kokonaisuudessaan toimivaltaisten 
viranomaisten henkilöstön virallisen 
valvonnan suorittamiseen käyttämän ajan 
mukaan.
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2. Edellä olevan 78 artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa tarkoitetut 
matkakustannukset on otettava 
77 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maksujen laskennassa huomioon tavalla, 
joka ei johda syrjintään toimijoiden välillä 
sen perusteella, mikä on niiden 
toimipaikan etäisyys toimivaltaisten 
viranomaisten sijaintipaikasta.

3. Laskettaessa maksuja 1 kohdan a 
alakohdan mukaisesti toimivaltaisten 
viranomaisten 77 artiklan mukaisesti 
perimät maksut eivät saa ylittää 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona 
suoritetusta virallisesta valvonnasta 
aiheutuneita kokonaiskustannuksia.

Tarkistus 116

Ehdotus asetukseksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vahvistettaessa maksuja 79 artiklan 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti
kuhunkin toimijaan sovellettavan maksun 
suuruus määritetään ottaen huomioon, 
miten toimija on aikaisemmin noudattanut 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä, 
mikä todetaan virallisen valvonnan kautta, 
ja jatkuvasti säännösten mukaisesti 
toimiviin toimijoihin sovellettavat maksut 
ovat tällä perusteella alhaisemmat kuin 
muihin toimijoihin sovellettavat.

Vahvistettaessa maksuja 77 artiklan 
mukaisesti ja aina kun on saatavilla 
tarvittavat taloudelliset resurssit ja 
edellyttäen, että 78 artiklaa noudatetaan, 
kun käytetään 79 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa vahvistettua laskukaavaa, 
sen maksun suuruus, jota kuhunkin 
toimijaan voidaan soveltaa, voidaan 
määrittää ottaen huomioon, miten toimija 
on aikaisemmin noudattanut 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä, mikä 
todetaan virallisen valvonnan kautta, ja 
jatkuvasti säännösten mukaisesti toimiviin 
toimijoihin sovellettavat maksut ovat tällä 
perusteella alhaisemmat kuin muihin 
toimijoihin sovellettavat.

Perustelu

Tarkistus johtuu 77 artiklasta, jonka mukaan maksujen olisi oltava jäsenvaltioille 
vapaaehtoisia, ja 78 artiklasta, jonka mukaan virallisen valvonnan kustannukset on katettava. 
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Mahdollisen maksujen alennuksen on oltava toteuttamiskelpoinen eikä se saa vaarantaa 
tämän vaatimuksen toteutumista.

Tarkistus 117

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 77 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisesti perittävät maksut 
suorittaa lähetyksestä vastaava toimija tai 
sen edustaja.

2. Edellä olevan 77 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisesti perittävät maksut
voi suorittaa lähetyksestä vastaava toimija 
tai sen edustaja.

Tarkistus 118

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
perittävä maksuja, joilla katetaan 
seuraavista aiheutuneet lisäkustannukset:

Toimivaltaiset viranomaiset voivat periä
maksuja, joilla katetaan seuraavista 
aiheutuneet lisäkustannukset:

Perustelu

Ei ole mitään syytä sille, miksi toimijoiden olisi maksettava pakollisesta valvonnasta, jonka 
kohteena ne ovat.

Tarkistus 119

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) terveyttä koskevat viralliset 
varmennukset.
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Perustelu

Tarkistus johtuu ehdotetuista määritelmistä.

Tarkistus 120

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun toimivaltaiset viranomaiset siirtävät 
erityisiä virallisten todistusten tai 
virallisten varmennusten myöntämiseen tai 
90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun 
viralliseen valvontaan liittyviä tehtäviä, 
tällaisessa tehtävien siirrossa on 
noudatettava 25–32 artiklan säännöksiä.

2. Kun toimivaltaiset viranomaiset siirtävät 
erityisiä virallisten todistusten tai 
virallisten varmennusten tai terveyttä 
koskevien virallisten varmennusten
myöntämiseen tai 90 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun viralliseen valvontaan 
liittyviä tehtäviä, tällaisessa tehtävien 
siirrossa on noudatettava 25–32 artiklan 
säännöksiä.

Perustelu

Tarkistus johtuu ehdotetuista määritelmistä.

Tarkistus 121

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virallisia todistuksia myöntävät 
toimivaltaiset viranomaiset.

1. Virallisia todistuksia myöntävät 
toimivaltaiset viranomaiset tai 25–
32 artiklan mukaisesti toimeksiannon
saaneet elimet.

Perustelu

Johtuu 85 artiklan 2 kohdasta.
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Tarkistus 122

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) niistä on käytävä ilmi henkilö, joka ne 
on allekirjoittanut;

d) niistä on käytävä ilmi henkilö, joka ne 
on allekirjoittanut, sekä myöntämispäivä;

Tarkistus 123

Ehdotus asetukseksi
88 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) niistä on voitava todentaa todistuksen ja 
sen piiriin kuuluvan lähetyksen, erän tai 
yksittäisen eläimen tai tavaran välinen 
yhteys.

e) niistä on voitava todentaa helposti
todistuksen, sen myöntäneen 
viranomaisen ja sen piiriin kuuluvan 
lähetyksen, erän tai yksittäisen eläimen tai 
tavaran välinen yhteys.

Tarkistus 124

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jos komissio katsoo tarpeelliseksi, se 
voi nimetä useamman kuin yhden 
vertailulaboratorion samaa tautia varten 
ja näin edistää tehtävänkiertoa niiden 
kansallisten laboratorioiden välillä, jotka 
täyttävät 3 kohdan vaatimukset.

Tarkistus 125

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

g a) niiden on varmistettava, että niiden 
henkilöstö kunnioittaa tiettyjen aiheiden, 
tulosten tai tiedotteiden 
luottamuksellisuutta.

Perustelu

Euroopan unionin vertailulaboratorioiden toiminnan ja toimien on oltava luottamuksellisia, 
kuten nykyisin voimassa olevan asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa säädetään.

Tarkistus 126

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
menetelmien soveltamista koskeva 
koordinointi kansallisten 
vertailulaboratorioiden ja tarvittaessa 
muiden virallisten laboratorioiden osalta 
erityisesti järjestämällä säännöllisesti 
laboratorioiden välisiä vertailutestejä ja 
varmistamalla tällaisten vertailutestien 
asianmukainen seuranta käytettävissä 
olevien kansainvälisesti hyväksyttyjen 
protokollien mukaisesti;

b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
menetelmien soveltamista koskeva 
koordinointi kansallisten 
vertailulaboratorioiden osalta erityisesti 
järjestämällä säännöllisesti laboratorioiden 
välisiä vertailutestejä ja varmistamalla 
tällaisten vertailutestien asianmukainen 
seuranta käytettävissä olevien 
kansainvälisesti hyväksyttyjen protokollien 
mukaisesti sekä toimivaltaisille 
viranomaisille ilmoittaminen 
laboratorioiden tekemien vertailutestien 
jatkotoimista ja tuloksista;

Perustelu

Tehtävät olisi rajoitettavaan koskemaan ainoastaan kansallisia vertailulaboratorioita.

Tarkistus 127

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) koulutuskurssien järjestäminen 
kansallisten vertailulaboratorioiden ja
tarvittaessa muiden virallisten 
laboratorioiden henkilöstölle sekä 
kolmansien maiden asiantuntijoille;

d) maksuttomien koulutuskurssien 
järjestäminen kansallisten 
vertailulaboratorioiden henkilöstölle,
tarvittaessa koulutuskurssien 
järjestäminen muiden virallisten 
laboratorioiden henkilöstölle sekä 
kolmansien maiden asiantuntijoille;

Perustelu

On täsmennettävä, että koulutuskurssit ovat maksuttomia kansallisille vertailulaboratorioille.

Tarkistus 128

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä
nimetä Euroopan unionin 
vertailukeskuksia, jotka tukevat komission 
ja jäsenvaltioiden toimintaa 1 artiklan 
2 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen soveltamisen osalta.

1. Komissio nimeää
täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan 
unionin vertailukeskuksia, jotka tukevat 
komission ja jäsenvaltioiden toimintaa 
1 artiklan 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen soveltamisen 
osalta.

Tarkistus 129

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Se, mitä toimivaltaisten 
viranomaisten välisestä viestinnästä 
säädetään tässä osastossa, ei rajoita 
täytäntöönpanotoimenpiteistä 
elintarvikkeita ja rehuja koskevaa nopeaa 
hälytysjärjestelmää varten annetun 
asetuksen (EU) N:o 16/2011 säännösten 
soveltamista.
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Perustelu

On tärkeää mainita erikseen nopea hälytysjärjestelmä, jota käytetään tiettyyn jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten väliseen viestintään asioissa, joihin sovelletaan eri sääntöjä 
kuin tässä osastossa.

Tarkistus 130

Ehdotus asetukseksi
103 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) kymmenen päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamispäivästä ilmoitettava,

b) viidentoista työpäivän kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamispäivästä 
ilmoitettava,

Tarkistus 131

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
viranomainen, jonka tehtävänä on

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai 
useampi viranomainen, jonka tehtävänä on

Perustelu

Ei pidä nimetä yhtä viranomaista, joka vastaa yksin kaikista 2 kohdassa säädetyistä 
tehtävistä, sillä tämän asetuksen piiriin kuuluvilla aloilla on niin paljon erilaisia tehtäviä.

Tarkistus 132

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistaa, että kyseinen suunnitelma on 
johdonmukainen ja että se pannaan 
täytäntöön yhdenmukaisesti.

b) varmistaa, että kyseinen suunnitelma on 
johdonmukainen ja noudattaa tämän 
asetuksen säännöksiä.
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Tarkistus 133

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Monivuotisten kansallisten 
valvontasuunnitelmien on sisällettävä 
yleistä tietoa asianomaisen jäsenvaltion 
virallisen valvonnan järjestelmien 
rakenteesta ja organisaatiosta sekä ainakin 
tiedot

2. Monivuotisten kansallisten 
valvontasuunnitelmien on sisällettävä 
yleistä tietoa asianomaisen jäsenvaltion 
virallisen valvonnan järjestelmien 
rakenteesta ja organisaatiosta kaikilla 
asianomaisilla aloilla sekä ainakin tiedot

Perustelu

Eri alojen valvontasuunnitelmien sisältöä ei pitäisi kirjata yhteen asiakirjaan, jonka muoto on 
aina sama. Kaiken sisältävä asiakirja olisi sekava.

Tarkistus 134

Ehdotus asetukseksi
110 artikla

Komission teksti Tarkistus

110 artikla Poistetaan.

Monivuotisia kansallisia 
valvontasuunnitelmia koskeva siirretty 
säädösvalta

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 107 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja monivuotisia 
kansallisia valvontasuunnitelmia.

Kyseisissä delegoiduissa säädöksissä 
vahvistetaan säännöt

a) toimijoiden toiminnasta aiheutuvien 
riskien luokituksen kriteereistä;

b) virallisen valvonnan painopisteistä, 
jotka perustuvat 8 artiklassa säädettyihin 
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kriteereihin ja 15–24 artiklassa 
tarkoitettuihin sääntöihin;

c) menettelyistä, joilla virallisesta 
valvonnasta tehdään mahdollisimman 
tehokasta;

d) pääasiallisista suoritusindikaattoreista, 
joita toimivaltaisten viranomaisten on 
sovellettava arvioidessaan monivuotista 
kansallista valvontasuunnitelmaa ja sen 
täytäntöönpanoa.

Perustelu

Jäsenvaltioiden on vahvistettava riskien luokituksen kriteerit samoin kuin menettelyt ja 
painopisteet, joten ne olisi poistettava tästä artiklasta.

Tarkistus 135

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Unionin laajuisen kohdennetun arvioinnin 
tekemiseksi 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen soveltamisesta tai 
tiettyjen vaarojen esiintyvyyden 
määrittämiseksi unionissa siirretään 
komissiolle 139 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat

Unionin laajuisen kohdennetun arvioinnin 
tekemiseksi 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen soveltamisesta tai 
tiettyjen vaarojen esiintyvyyden 
määrittämiseksi unionissa siirretään 
komissiolle valta antaa
täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltiot osallistuvat niiden sääntöjen laatimiseen, jotka 
koskevat koordinoitujen ja jäsenvaltioiden toteuttamien valvontasuunnitelmien järjestämistä.

Tarkistus 136

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltiot osallistuvat niiden sääntöjen laatimiseen, jotka 
koskevat koordinoitujen ja jäsenvaltioiden toteuttamien valvontasuunnitelmien järjestämistä.

Tarkistus 137

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle vuosittain viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta kertomus, jossa 
esitetään

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle joka toinen vuosi tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 
kertomus, jossa esitetään

Tarkistus 138

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
muuttaa valvontaohjelmaansa ottaakseen 
huomioon 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen piiriin kuuluvilla 
aloilla tapahtuneen kehityksen. Kaikki 
tällaiset muutokset ilmoitetaan 
jäsenvaltioille.

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
muuttaa valvontaohjelmaansa ottaakseen 
huomioon 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen piiriin kuuluvilla 
aloilla tapahtuneen kehityksen. Kaikki 
tällaiset muutokset ilmoitetaan 
jäsenvaltioille riittävän aikaisessa 
vaiheessa.
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Perustelu

Muutokset on ehdottomasti ilmoitettava riittävän aikaisessa vaiheessa, jotta jäsenvaltioille 
tiedotetaan asianmukaisesti. 

Tarkistus 139

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) annettava kaikki tarpeellinen apu sekä
kaikki komission asiantuntijoiden pyytämä 
asiakirjamateriaali ja muu tekninen tuki, 
jotta asiantuntijat voivat suorittaa
valvonnan tehokkaasti ja toimivasti;

b) annettava tarpeellinen apu sekä 
komission asiantuntijoiden pyytämä 
asiakirjamateriaali ja muu tekninen tuki
komission asiantuntijoille, jotta nämä
voivat toteuttaa valvonnan pätevästi ja
tehokkaasti;

Perustelu

Suunnittelussa on otettava huomioon tietyt olosuhteet, jotka on mukautettava tilanteen 
mukaan.

Tarkistus 140

Ehdotus asetukseksi
129 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi järjestää koulutustoimia 
toimivaltaisten viranomaisten henkilöstölle 
ja tarvittaessa jäsenvaltioiden muiden 
viranomaisten sellaiselle henkilöstölle, 
joka osallistuu tämän asetuksen säännösten 
ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen mahdollisten rikkomisten 
tutkintaan.

Komissio järjestää koulutustoimia 
toimivaltaisten viranomaisten henkilöstölle 
ja tarvittaessa jäsenvaltioiden muiden 
viranomaisten sellaiselle henkilöstölle, 
joka osallistuu tämän asetuksen säännösten 
ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen mahdollisten rikkomisten 
tutkintaan.

Perustelu

Komissiolla ei ole toimivaltuuksia tähän, vaan se toimii neuvoston ja parlamentin 
valtuuttamana.
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Tarkistus 141

Ehdotus asetukseksi
129 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi järjestää nämä toimet 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Komissio järjestää nämä toimet 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Perustelu

Komissiolla ei ole toimivaltuuksia tähän, vaan se toimii neuvoston ja parlamentin 
valtuuttamana.

Tarkistus 142

Ehdotus asetukseksi
130 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa niiden mekanismien 
ja välineiden integroitua toimintaa varten, 
joiden kautta virallista valvontaa koskevia 
tietoja ja asiakirjoja hallinnoidaan ja 
käsitellään, sähköisen 
tiedonhallintajärjestelmän, jäljempänä
’IMSOC’, ja hallinnoi sitä.

1. Komissio perustaa niiden mekanismien 
ja välineiden integroitua toimintaa varten, 
joiden kautta virallista valvontaa koskevia 
tietoja ja asiakirjoja hallinnoidaan ja 
käsitellään, sähköisen 
tiedonhallintajärjestelmän, jäljempänä
’IMSOC’, ja hallinnoi sitä ottaen 
huomioon olemassa olevat kansalliset 
järjestelmät.

Tarkistus 143

Ehdotus asetukseksi
134 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) eläinten, tavaroiden ja toimijoiden 
tehostettu virallinen valvonta tarvittavan 

a) eläinten, tavaroiden ja toimijoiden 
tehostettu virallinen valvonta tarvittavan 
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pituisena ajanjaksona; pituisena ajanjaksona, joka määräytyy 
mahdollisen riskin perusteella 
tapauskohtaisesti;

Perustelu

Täsmennetään, että tarvittavan pituinen ajanjakso määräytyy mahdollisen riskin perusteella 
tapauskohtaisesti, jotta voidaan välttää subjektiiviset tulkinnat.

Tarkistus 144

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määrättävä seuraavista: eläinten 
purkaminen kuljetusvälineestä, siirtäminen 
toiseen kuljetusvälineeseen, sijoittaminen 
ja hoito, karanteeniaika, eläinten 
teurastuksen lykkääminen;

b) eläinten purkaminen kuljetusvälineestä, 
siirtäminen toiseen kuljetusvälineeseen, 
sijoittaminen asianmukaisiin tiloihin ja
asianmukaisen hoidon antaminen, 
karanteeniaika, eläinten teurastuksen 
lykkääminen;

Perustelu

Lisätyt sanat ovat asetuksesta (EY) N:o, ja niillä täsmennetään sitä, mitä ”sijoittamisella ja 
hoidolla” tarkoitetaan.

Tarkistus 145

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 2 kohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mikäli 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
i alakohdassa säädetyssä 
reittisuunnitelman virallisessa 
valvonnassa todetaan, että vaatimuksia ei 
ole noudatettu, toimivaltaisten 
viranomaisten on vaadittava, että toimija 
tekee muutoksia pitkän kuljetuksen 
järjestelyihin, jotta varmistetaan 
asetuksen (EY) N:o 1/2005 
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noudattaminen.

Perustelu

Tarkistus vastaa asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännöstä, joka koskee kuljetuksen järjestelyjen 
muuttamista, jos vaatimukset eivät täyty.

Tarkistus 146

Ehdotus asetukseksi
139 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 
15 artiklan 2 kohdassa, 16 artiklassa, 
17 artiklassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 
19 artiklassa, 20 artiklassa, 21 artiklassa, 
22 artiklassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 
24 artiklan 1 kohdassa, 25 artiklan 
3 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 
40 artiklassa, 43 artiklan 4 kohdassa, 
45 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklassa, 
49 artiklassa, 51 artiklan 1 kohdassa, 
52 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 56 artiklan 
2 kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 
62 artiklan 2 kohdassa, 69 artiklan 
3 kohdassa, 75 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 
97 artiklan 2 kohdassa, 98 artiklan 
6 kohdassa, 99 artiklan 2 kohdassa, 
101 artiklan 3 kohdassa, 106 artiklan 
3 kohdassa, 110 artiklassa, 111 artiklassa, 
114 artiklan 4 kohdassa, 125 artiklan 
1 kohdassa, 132 artiklan 1 kohdan 
kolmannessa alakohdassa, 133 artiklassa, 
138 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 143 artiklan 
2 kohdassa, 144 artiklan 3 kohdassa, 
151 artiklan 3 kohdassa, 153 artiklan 
3 kohdassa ja 159 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 
15 artiklan 2 kohdassa, 16 artiklassa, 
17 artiklassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 
19 artiklassa, 20 artiklassa, 21 artiklassa, 
22 artiklassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 
24 artiklan 1 kohdassa, 25 artiklan 
3 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 
40 artiklassa, 43 artiklan 4 kohdassa, 
45 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklassa, 
49 artiklassa, 51 artiklan 1 kohdassa, 
52 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 56 artiklan 
2 kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 
62 artiklan 2 kohdassa, 69 artiklan 
3 kohdassa, 75 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 
97 artiklan 2 kohdassa, 98 artiklan 
6 kohdassa, 99 artiklan 2 kohdassa, 
101 artiklan 3 kohdassa, 106 artiklan 
3 kohdassa, 110 artiklassa, 111 artiklassa, 
114 artiklan 4 kohdassa, 125 artiklan 
1 kohdassa, 132 artiklan 1 kohdan 
kolmannessa alakohdassa, 133 artiklassa, 
138 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 143 artiklan 
2 kohdassa, 144 artiklan 3 kohdassa, 
151 artiklan 3 kohdassa, 153 artiklan 
3 kohdassa ja 159 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä viiden vuoden ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä. Komissio 
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
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jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus 147

Ehdotus asetukseksi
139 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Aikana, jona tätä siirrettyä 
säädösvaltaa käytetään, on erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komissio varmistaa delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan, että 
asianomaiset asiakirjat toimitetaan 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Perustelu

Lisätään kohta sen varmistamiseksi, että komission on otettava huomioon jäsenvaltioiden 
kannat ja kuultava asiantuntijatyöryhmiä, ennen kuin delegoitu säädös julkaistaan.

Tarkistus 148

Ehdotus asetukseksi
141 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 
178/2002 58 artiklan 1 kohdalla perustettu 
pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja 
rehukomitea. Tämä komitea on asetuksessa
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 
178/2002 58 artiklan 1 kohdalla perustettu 
pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja 
rehukomitea. Tämä komitea on asetuksessa
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
Poikkeuksen tästä muodostaa 23 artikla, 
jossa säädetään, että komissiota avustavat 
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komiteat, jotka on perustettu asetuksen 
(EY) N:o 834/2007 mukaisesti 
luonnonmukaisen tuotannon osalta, 
asetuksen (EU) N:o 1151/2012 mukaisesti 
suojattujen alkuperänimitysten ja 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
sekä aitojen perinteisten 
maataloustuotteiden osalta, asetuksen 
(EY) N:o 1234/2007 mukaisesti viinin 
suojattujen alkuperänimitysten ja 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
osalta ja asetuksen (EY) N:o 110/2008 
mukaisesti tislattujen alkoholijuomien 
maantieteellisten merkintöjen osalta.

Perustelu

Tarkistus johtuu 23 artiklasta.

Tarkistus 149

Ehdotus asetukseksi
141 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio 
ei hyväksy ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi ja tuolloin 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa. 

Perustelu

On varmistettava myös se, että komissio voi tarkastella uudelleen ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi, jos komitea ei ole antanut lausuntoa, ja ottaa tuolloin huomioon 
komiteassa ilmaistut näkemykset.

Tarkistus 150

Ehdotus asetukseksi
150 artikla – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 14, 15, 16 ja 21 artikla,
22 artiklan 2 kohta, 23, 24 ja 26 artikla.

b) Poistetaan 14, 15, 16 ja 21 artikla, 23, 24 
ja 26 artikla.

Perustelu

22 artiklan 2 kohta on tärkeä säännös, jolla suojellaan eläimiä tarpeettomilta viivästyksiltä 
kuljetuksen aikana sekä viivästyksiin liittyviltä ongelmilta, jotka koskevat eläinten 
hyvinvointia. Tämän vuoksi sitä ei pitäisi poistaa.
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