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Tarkistus 1096
Britta Reimers

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

Komission teksti Tarkistus

Tukiohjelmiin on sisällyttävä seuraavaa:
a) ehdotettujen toimenpiteiden 
yksityiskohtainen kuvaus ja määrälliset 
tavoitteet;
b) kuulemisten tulokset;
c) arvio ohjelman teknisistä, 
taloudellisista, sosiaalisista ja 
ympäristövaikutuksista;
d) toimenpiteiden täytäntöönpanon 
aikataulu;
e) yleinen rahoitusselvitys, josta ilmenevät 
käytettävät määrärahat ja määrärahojen 
alustava jakosuunnitelma toimenpiteiden 
välillä liitteessä IV esitettyjen 
enimmäismäärien rajoissa;
f) seurannassa ja arvioinnissa käytettävät 
perusteet ja määrälliset indikaattorit sekä 
tukiohjelman asianmukaisen ja 
tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi toteutettavat toimet; ja
g) tukiohjelman täytäntöönpanosta 
vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja 
laitokset.

Or. en

Tarkistus 1097
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäljempänä olevaa 39 a artiklaa ei 
sovelleta, jos jäsenvaltion ainoa 
tukiohjelmatoimenpide käsittää 
42 artiklassa tarkoitetun 
tilatukijärjestelmään tehtävän 
tukioikeuksien siirron.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksessa lainataan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 103 k artiklan 4 kohtaa, jonka 
mukaan jäsenvaltioiden, jotka siirtävät kaikki oikeutensa tilatukijärjestelmään, ei tarvitse 
toimittaa tukiohjelmaa.

Tarkistus 1098
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
39 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 a artikla
Tukiohjelmien sisältö

Tukiohjelmiin on sisällyttävä seuraavaa:
a) ehdotettujen toimenpiteiden 
yksityiskohtainen kuvaus ja määrälliset 
tavoitteet;
b) kuulemisten tulokset;
c) arvio ohjelman teknisistä, 
taloudellisista, sosiaalisista ja 
ympäristövaikutuksista;
d) toimenpiteiden täytäntöönpanon 
aikataulu;
e) yleinen rahoitusselvitys, josta ilmenevät 
käytettävät määrärahat ja määrärahojen 
alustava jakosuunnitelma toimenpiteiden 
välillä liitteessä X esitettyjen 
enimmäismäärien rajoissa;
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f) seurannassa ja arvioinnissa käytettävät 
perusteet ja määrälliset indikaattorit sekä 
tukiohjelman asianmukaisen ja 
tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi toteutettavat toimet;
ja
g) tukiohjelman täytäntöönpanosta 
vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja 
laitokset.

Or. de

Perustelu

Tukiohjelmien sisältö on keskeinen asia, josta on säädettävä perussäädöksessä. 
Asetusehdotuksen COM(2010)799 134 artikla on siksi sisällytettävä tässä käsiteltävään 
asetusehdotukseen.

Tarkistus 1099
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 42 artiklan mukainen 
tilatukijärjestelmän tuki;

a) 42 artiklan mukaiset tarjonnan 
keskittämisen tukitoimet;

Or. fr

Tarkistus 1100
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 42 artiklan mukainen 
tilatukijärjestelmän tuki;

a) 42 artiklan mukaiset tarjonnan 
keskittämisen tukitoimet;

Or. pt
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Tarkistus 1101
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 43 artiklan mukainen 
menekinedistäminen;

b) 43 artiklan mukainen laatuvaatimusten 
edistäminen;

Or. fr

Tarkistus 1102
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kestävän tuotannon kehittyneisiin 
järjestelmiin liittyvä parhaiden 
käytäntöjen vaihto;

Or. fr

Tarkistus 1103
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 44 a artiklan mukainen 
jyrkkärinteisten alueiden viininviljelyn 
tukiohjelma;

Or. de
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Perustelu

Jyrkkärinteiset alueet ovat perinteinen viininviljelymaisema, joka muodostaa perustan 
laatuviinin tuotannolle, viinimatkailulle, gastronomialle ja muulle alaan liittyvälle 
taloudelliselle toiminnalle. Siksi tarvitaan toimenpiteitä näiden alueiden suojelemiseksi, sillä 
viininviljely on niillä erityisen vaikeaa ja työvoimavaltaista, ja tukikelpoisten toimenpiteiden 
luetteloon on lisättävä jyrkissä rinteissä tapahtuvan viininviljelyn erityinen tukiohjelma.

Tarkistus 1104
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 45 artiklan mukainen rypäleiden 
korjaaminen raakana;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1105
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 45 artiklan mukainen rypäleiden 
korjaaminen raakana;

d) 45 artiklan mukainen tarjonnan 
hallinta;

Or. fr

Tarkistus 1106
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

h a) 49 a artiklan mukainen tiivistetyn 
rypäleen puristemehun käyttö;

Or. it

Tarkistus 1107
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat myöntää 
kansallista tukea 43, 47 ja 48 artiklassa 
tarkoitettuihin toimenpiteisiin 
valtiontukea koskevien unionin sääntöjen 
mukaisesti.

Or. it

Tarkistus 1108
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tilatukijärjestelmä ja tuki 
viininviljelijöille

Tarjonnan keskittämisen tukitoimet

Or. en

Tarkistus 1109
Maria do Céu Patrão Neves
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Ehdotus asetukseksi
42 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tilatukijärjestelmä ja tuki 
viininviljelijöille

Tarjonnan keskittämisen tukitoimet 
viinialalla

Or. pt

Tarkistus 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukiohjelmista voidaan tukea 
viininviljelijöitä ainoastaan myöntämällä 
tukioikeuksia, joista jäsenvaltiot päättävät 
viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2012 
asetuksen (EU) N:o [KOM(2010)799] 
137 artiklan nojalla ja kyseisessä 
artiklassa vahvistetuin edellytyksin.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 1111
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tukiohjelmista voidaan tukea 
viininviljelijöitä ainoastaan myöntämällä 
tukioikeuksia, joista jäsenvaltiot päättävät 
viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2012 
asetuksen (EU) N:o [KOM(2010)799] 
137 artiklan nojalla ja kyseisessä 
artiklassa vahvistetuin edellytyksin.

Kun 40 artiklassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä hallinnoivat tämän 
asetuksen 106 artiklan mukaisesti 
hyväksytyt tuottajaorganisaatiot, nämä 
olisi asetettava etusijalle rahavaroja 
jaettaessa. 
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Or. en

Tarkistus 1112
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun 40 artiklassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä hallinnoivat tämän 
asetuksen 106 artiklan mukaisesti 
hyväksytyt tuottajaorganisaatiot, nämä 
olisi asetettava etusijalle rahavaroja 
jaettaessa. 

Or. pt

Tarkistus 1113
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Menekinedistäminen kolmansissa maissa Menekinedistäminen

Or. en

Tarkistus 1114
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Menekinedistäminen kolmansissa maissa Menekinedistäminen

Or. en
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Tarkistus 1115
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Menekinedistäminen kolmansissa maissa Menekinedistäminen

Or. en

Tarkistus 1116
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa 
kolmansissa maissa toteutettavat unionin 
viinejä koskevat tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, joilla parannetaan 
yhteisön viinien kilpailukykyä kyseisissä 
maissa.

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa 
kolmansissa maissa ja sisämarkkinoilla
toteutettavat unionin viinejä koskevat 
tiedotus- ja menekinedistämistoimet, joilla 
parannetaan unionin viinien kilpailukykyä.

Or. it

Tarkistus 1117
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa 
kolmansissa maissa toteutettavat unionin 
viinejä koskevat tiedotus- ja 

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa 
kolmansissa maissa ja sisämarkkinoilla
toteutettavat unionin viinejä koskevat 
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menekinedistämistoimet, joilla parannetaan 
yhteisön viinien kilpailukykyä kyseisissä 
maissa.

tiedotus- ja menekinedistämistoimet, joilla 
parannetaan unionin viinien kilpailukykyä.

Or. it

Tarkistus 1118
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa 
kolmansissa maissa toteutettavat unionin 
viinejä koskevat tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, joilla parannetaan 
yhteisön viinien kilpailukykyä kyseisissä 
maissa.

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa 
sisämarkkinoilla tai kolmansissa maissa 
toteutettavat unionin viinejä koskevat 
tiedotus- ja menekinedistämistoimet, joilla 
parannetaan unionin viinien kilpailukykyä 
kyseisissä maissa.

Or. en

Tarkistus 1119
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa 
kolmansissa maissa toteutettavat unionin 
viinejä koskevat tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, joilla parannetaan 
yhteisön viinien kilpailukykyä kyseisissä 
maissa.

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa 
sisämarkkinoilla tai kolmansissa maissa 
toteutettavat unionin viinejä koskevat 
tiedotus- ja menekinedistämistoimet, joilla 
parannetaan unionin viinien kilpailukykyä 
kyseisissä maissa.

Or. en

Perustelu

Pääosa eurooppalaisesta viinistä myydä kotimaan markkinoilla. Esimerkiksi vuonna 2010 
55 % jäsenvaltioiden viinin tuonnista, jonka arvo oli 8,3 miljardia euroa, myytiin EU:n 
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markkinoilla (lähde: ComExt). Euroopan maiden viinin tuonti kolmansien maiden 
markkinoilta on lisäksi kasvanut huomattavasti viime vuosina. Artiklaa olisi muutettava, jotta 
viinien menekinedistäminen olisi mahdollista myös sisämarkkinoilla.

Tarkistus 1120
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa 
kolmansissa maissa toteutettavat unionin 
viinejä koskevat tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, joilla parannetaan 
yhteisön viinien kilpailukykyä kyseisissä 
maissa.

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa 
sisämarkkinoilla kolmansissa maissa 
toteutettavat unionin viinejä koskevat 
tiedotus- ja menekinedistämistoimet, joilla 
parannetaan unionin viinien kilpailukykyä 
kyseisissä maissa.

Or. en

Tarkistus 1121
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa 
kolmansissa maissa toteutettavat unionin 
viinejä koskevat tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, joilla parannetaan 
yhteisön viinien kilpailukykyä kyseisissä 
maissa.

1. Tämän artiklan mukainen tuki kattaa 
kolmansissa maissa toteutettavat unionin 
laatuviinejä koskevat tiedotus- ja 
menekinedistämistoimet, joilla parannetaan 
unionin viinien kilpailukykyä kyseisissä 
maissa.

Or. fr

Tarkistus 1122
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) PR-toimintaa ja menekinedistämistä tai 
mainontaa, jossa korostetaan erityisesti 
unionin tuotteiden hyviä ominaisuuksia, 
etenkin laatua, turvallisuutta tai 
ympäristöystävällisyyttä;

a) PR-toimintaa ja menekinedistämistä tai 
mainontaa, jossa korostetaan erityisesti 
unionin tuotteiden hyviä ominaisuuksia, 
etenkin laatua, turvallisuutta ja kestävän 
tuotannon kehittyneitä järjestelmiä, jotka 
vähentävät torjunta-aineiden ja 
kemiallisten lannoitteiden käyttöä;

Or. fr

Tarkistus 1123
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tiedotuskampanjoita erityisesti unionin 
alkuperänimitysten, maantieteellisten 
merkintöjen ja luonnonmukaisen tuotannon 
järjestelmistä;

c) tiedotuskampanjoita erityisesti unionin 
alkuperänimitysten, maantieteellisten 
merkintöjen ja luonnonmukaisen tuotannon 
järjestelmistä; tätä varten olisi tehtävä 
sopimuksia kolmansien maiden 
tärkeimpien vähittäismyyntiketjujen 
kanssa, jotta voidaan varmistaa 
mahdollisimman selkeiden tuotetietojen 
antaminen kuluttajille kyseisissä 
myymälöissä;

Or. it

Tarkistus 1124
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Raffaele Baldassarre, Carlo 
Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi
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Ehdotus asetukseksi
43 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a artikla
Oliivialalla olisi otettava käyttöön 
viinialan tukijärjestelmän kaltainen 
tukijärjestelmä, joka perustuu yhteisestä 
markkinajärjestelystä rahoitettuihin 
kansallisiin ohjelmiin.
Komission olisi suunniteltava vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
järjestelmä, joka tarjoaisi puitteet 
oliivialan kansalliselle tukiohjelmalle, ja 
määritettävä siihen sisällytettävät 
toimenpiteet ja yhteisrahoituksen tarve.

Or. en

Tarkistus 1125
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a artikla
Kestävän tuotannon kehittyneisiin 

järjestelmiin liittyvä parhaiden 
käytäntöjen vaihto

1. Tämän toimenpiteen mukaisella tuella 
olisi mahdollistettava uusien 
tuotantotapojen omaksuminen 
vaihtamalla parhaita käytäntöjä, jotka 
liittyvät ympäristöehtoja tiukemmat 
normit täyttäviin kestävän tuotannon 
kehittyneisiin järjestelmiin.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
toimenpidettä sovelletaan viininviljelyyn 
ja viinintuotantojärjestelmiin, jotka 
lisäävät maan kasvipeitteisyyttä, 
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vähentävät huomattavasti torjunta-
aineiden ja kemiallisten lannoitteiden 
käyttöä ja laajentavat viljeltävien 
lajikkeiden valikoimaa.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
toimenpiteisiin voi kuulua
a) kestävän viininviljelyn parhaiden 
käytäntöjen valikoiminen ja 
kuvaileminen;
b) kestävän viljelyn kehittyneisiin 
järjestelmiin liittyvä maatalousalan 
koulutus ja osaamisen kehittäminen,
c) vastavuoroiset vierailut;
d) kestävän viininviljelyn kehittyneiden 
käytäntöjen tunnetuksi tekemiseen 
liittyvät palvelut.

Or. fr

Tarkistus 1126
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
43 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a artikla
Kohtuukäytön edistäminen 

sisämarkkinoilla
Edellisen artiklan säännöksiä sovelletaan 
myös unionin sisämarkkinoilla painottaen 
erityisesti viinin kohtuullista ja järkevää 
kulutusta.

Or. es

Perustelu

Korjataan epäjohdonmukaisuus. Vaikuttaa kohtuuttomalta evätä Euroopan kuluttajilta 
vaihtoehto, joka EU:n rahoituksella tarjotaan kolmansien maiden kuluttajille. 
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Tarkistus 1127
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Viinitilojen rakenneuudistukseen ja 
uusiin lajikkeisiin siirtymiseen 
myönnettävä tuki voi kattaa ainoastaan 
yhden tai useamman seuraavista toimista:

3. Viinitilojen rakenneuudistukseen ja 
uusiin lajikkeisiin siirtymiseen 
myönnettävä tuki saa kattaa ainoastaan 
yhden tai useamman seuraavista toimista:

Or. fr

Tarkistus 1128
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) uusiin lajikkeisiin siirtyminen, joka voi 
tapahtua myös uudelleen varttamalla;

a) lajikevalikoiman laajentaminen, joka 
voi tapahtua myös uudelleen varttamalla;

Or. fr

Tarkistus 1129
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c a) torjunta-aineiden käytön 
vähentäminen;
c b) peitekasvien tai pysyvän kasvipeitteen 
käyttöönotto.
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Or. fr

Tarkistus 1130
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Tuki viinitilojen rakenneuudistukseen ja 
uusiin lajikkeisiin siirtymiseen voidaan 
myöntää ainoastaan seuraavilla tavoilla:

4. Tuki viinintuotantojärjestelmien 
parantamiseen, viinitilojen 
rakenneuudistukseen ja uusiin lajikkeisiin 
siirtymiseen voidaan myöntää ainoastaan 
seuraavilla tavoilla:

Or. fr

Tarkistus 1131
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Unionin rahoitusosuus 
rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin 
siirtymisen todellisista kustannuksista voi 
olla enintään 50 prosenttia. Vähemmän 
kehittyneillä alueilla unionin rahoitusosuus 
rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin 
siirtymisen kustannuksista voi olla 
enintään 75 prosenttia.

6. Unionin rahoitusosuus 
rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin 
siirtymisen todellisista kustannuksista voi 
olla enintään 50 prosenttia. Vähemmän 
kehittyneillä ja siirtymäalueilla unionin 
rahoitusosuus rakenneuudistuksen ja uusiin 
lajikkeisiin siirtymisen kustannuksista voi 
olla enintään 75 prosenttia.

Or. es

Tarkistus 1132
Astrid Lulling
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Viinitilojen rakenneuudistukseen ja 
uusiin lajikkeisiin siirtymiseen liittyvä 
tuki maksetaan viiniköynnöstä kasvavalta 
alalta, joka määrittyy viiniköynnösten 
ulkokehän perusteella, johon on lisätty 
puskurivyöhyke, jonka leveys on puolet 
rivien välisestä etäisyydestä.
Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
yksityiskohtaiset säännöt myönnettävän 
tuen laajuudesta ja määristä. Säännöissä 
voidaan määrätä erityisesti 
kiinteämääräisten tukien maksamisesta, 
hehtaarikohtaisen tuen enimmäismääristä 
ja tuen mukauttamisesta objektiivisin 
perustein.

Or. fr

Perustelu

Nämä keskeiset säännökset ovat peräisin komission asetuksesta (EY) N:o 555/2008.

Tarkistus 1133
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
44 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

44 a artikla
Jyrkkärinteisten alueiden viininviljelyn 
tukiohjelma
Jyrkkärinteisten alueiden viininviljelyn 
tukiohjelman toimenpiteillä turvataan 
vaativissa olosuhteissa rinnetarhoissa, 
jyrkkärinteisissä ja pengertarhoissa 
tapahtuva viininviljely pitkällä aikavälillä 
parantamalla sen kilpailukykyä.
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Tuki voidaan myöntää kiinteämääräisenä 
hehtaaritukena, jonka asianomainen 
jäsenvaltio määrittää, tai mukautettuna 
tukena, joka määräytyy viljelyalueen 
rinteiden jyrkkyyden mukaan.

Or. de

Perustelu

Jyrkkärinteiset alueet ovat perinteinen viininviljelymaisema, joka muodostaa perustan 
laatuviinin tuotannolle, viinimatkailulle, gastronomialle ja muulle alaan liittyvälle 
taloudelliselle toiminnalle. Siksi tarvitaan toimenpiteitä näiden alueiden suojelemiseksi, sillä 
viininviljely on niillä erityisen vaikeaa ja työvoimavaltaista, ja tukikelpoisten toimenpiteiden 
luetteloon on lisättävä jyrkissä rinteissä tapahtuvan viininviljelyn erityinen tukiohjelma.

Tarkistus 1134
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
45 artikla

Komission teksti Tarkistus

45 artikla Poistetaan.
Rypäleiden korjaaminen raakana

1. Tämän artiklan soveltamiseksi 
rypäleiden raakana korjaamisella 
tarkoitetaan raakojen rypäleterttujen 
hävittämistä tai poistamista kokonaan 
siten, että kyseiseltä alalta ei tule lainkaan 
satoa.
2. Rypäleiden raakana korjaamiseen 
myönnettävällä tuella pyritään 
palauttamaan tarjonnan ja kysynnän 
tasapaino unionin viinimarkkinoilla 
markkinakriisien ehkäisemiseksi.
3. Tuki rypäleiden raakana korjaamiseen 
voidaan myöntää kiinteämääräisenä 
hehtaaritukena, jonka asianomainen 
jäsenvaltio määrittää.
Tuki voi olla enintään 50 prosenttia 
rypäleterttujen hävittämisestä tai 
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poistamisesta aiheutuvien suorien 
kustannusten ja tulonmenetysten 
summasta.
4. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
otettava käyttöön puolueettomiin 
perusteisiin perustuva järjestelmä 
varmistaakseen, ettei rypäleiden raakana 
korjaaminen johda siihen, että yksittäisen 
viinintuottajan saama korvaus ylittää 3 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut 
enimmäismäärät.

Or. fr

Tarkistus 1135
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Rypäleiden raakana korjaamiseen 
myönnettävällä tuella pyritään 
palauttamaan tarjonnan ja kysynnän 
tasapaino unionin viinimarkkinoilla 
markkinakriisien ehkäisemiseksi.

2. Rypäleiden raakana korjaamiseen 
myönnettävällä tuella pyritään 
parantamaan rypäleiden laatua ja 
palauttamaan tarjonnan ja kysynnän 
tasapaino unionin viinimarkkinoilla 
markkinakriisien ehkäisemiseksi.

Or. it

Tarkistus 1136
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitusrahastojen perustamiseen 
tarkoitetulla tuella autetaan tuottajia, jotka 
haluavat ottaa vakuutuksen 

Sijoitusrahastojen tuella autetaan tuottajia, 
jotka haluavat ottaa vakuutuksen 
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markkinaheilahteluja vastaan. markkinaheilahteluja vastaan.

Or. de

Perustelu

Sijoitusrahastojen on tuettava kaikkia tuottajia.

Tarkistus 1137
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitusrahastojen perustamiseen 
tarkoitetulla tuella autetaan tuottajia, jotka 
haluavat ottaa vakuutuksen 
markkinaheilahteluja vastaan.

1. Sijoitusrahastojen tuella autetaan 
tuottajia, jotka haluavat ottaa vakuutuksen 
markkinaheilahteluja vastaan.

Or. en

Tarkistus 1138
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitusrahastojen perustamiseen 
tarkoitetulla tuella autetaan tuottajia, jotka 
haluavat ottaa vakuutuksen 
markkinaheilahteluja vastaan.

1. Sijoitusrahastojen tuella autetaan 
tuottajia, jotka haluavat ottaa vakuutuksen 
markkinaheilahteluja vastaan.

Or. en

Tarkistus 1139
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sijoitusrahastojen perustamiseen 
tarkoitetulla tuella autetaan tuottajia, jotka 
haluavat ottaa vakuutuksen 
markkinaheilahteluja vastaan.

1. Sijoitusrahastojen perustamiseen ja 
vakauttamiseen tarkoitetulla tuella 
autetaan tuottajia, jotka haluavat ottaa 
vakuutuksen markkinaheilahteluja vastaan.

Or. it

Tarkistus 1140
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoitusrahastojen perustamiseen
tarkoitettua tukea voidaan myöntää 
väliaikaisena ja alenevana tukena 
rahaston hallintokustannusten 
kattamiseksi.

2. Sijoitusrahastoille tarkoitettua tukea 
voidaan myöntää

a) väliaikaisena ja alenevana tukena 
sijoitusrahaston perustamisesta johtuvien 
hallintokustannusten kattamiseen;
b) määriin, jotka sijoitusrahasto on 
maksanut taloudellisena korvauksena 
viljelijöille. Lisäksi taloudellinen tuki voi 
liittyä sijoitusrahaston ottamien sellaisten 
kaupallisten lainojen pääomaan ja 
korkoon, joiden tarkoituksena on maksaa 
taloudellinen korvaus viljelijöille 
kriisitapauksissa.

Or. en

Tarkistus 1141
Herbert Dorfmann
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Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoitusrahastojen perustamiseen 
tarkoitettua tukea voidaan myöntää 
väliaikaisena ja alenevana tukena
rahaston hallintokustannusten kattamiseksi.

2. Sijoitusrahastojen perustamiseen 
tarkoitettua tukea voidaan myöntää 
rahaston hallintokustannusten kattamiseksi,
ja osa määristä maksetaan jäsenille 
aiheutuneiden taloudellisten tappioiden 
korvaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoitusrahastojen perustamiseen 
tarkoitettua tukea voidaan myöntää 
väliaikaisena ja alenevana tukena rahaston 
hallintokustannusten kattamiseksi.

2. Sijoitusrahastojen perustamiseen ja 
vakauttamiseen tarkoitettua tukea voidaan 
myöntää väliaikaisena ja alenevana tukena 
rahaston hallintokustannusten kattamiseksi.

Or. it

Tarkistus 1143
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sijoitusrahastojen perustamiseen 
tarkoitettua tukea voidaan myöntää 
väliaikaisena ja alenevana tukena rahaston 
hallintokustannusten kattamiseksi.

2. Sijoitusrahastojen perustamiseen 
tarkoitettua tukea voidaan myöntää 
väliaikaisena ja alenevana tukena rahaston 
hallintokustannusten kattamiseksi, ja osa 
määristä maksetaan jäsenille 
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aiheutuneiden taloudellisten tappioiden 
korvaamiseksi.

Or. pt

Tarkistus 1144
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Satovakuutukseen myönnettävällä tuella 
suojataan tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaiset vaikuttavat niihin.

1. Satovakuutukseen myönnettävällä tuella 
suojataan tuottajien tuloja ja katetaan 
tuottajaorganisaatioille ja/tai 
osuuskunnille ja/tai niiden jäsenille 
aiheutuvia kaupallisia tappioita silloin 
kun luonnonkatastrofit, epäsuotuisat 
sääolot, taudit tai tuholaiset vaikuttavat 
niihin.

Or. en

Tarkistus 1145
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Satovakuutukseen myönnettävällä tuella 
suojataan tuottajien tuloja silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaiset vaikuttavat niihin.

1. Satovakuutukseen myönnettävällä tuella 
suojataan tuottajien tuloja ja katetaan 
tuottajaorganisaatioille, osuuskunnille 
ja/tai niiden jäsenille aiheutuvia 
kaupallisia tappioita silloin kun 
luonnonkatastrofit, epäsuotuisat sääolot, 
taudit tai tuholaiset vaikuttavat niihin.

Or. pt
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Tarkistus 1146
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuensaajien on osoitettava, että he ovat 
toteuttaneet liitteessä XX luetellut 
tarvittavat riskienehkäisytoimenpiteet.

Or. fr

Tarkistus 1147
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 80 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka 
tuottaja on maksanut luonnonkatastrofeihin 
rinnastettavien epäsuotuisten sääolojen 
aiheuttamien menetysten varalta;

a) 80 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka 
tuottaja, tuottajaorganisaatio ja/tai 
osuuskunta on maksanut 
luonnonkatastrofeihin rinnastettavien 
epäsuotuisten sääolojen aiheuttamien 
menetysten varalta;

Or. en

Tarkistus 1148
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 80 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka 
tuottaja on maksanut luonnonkatastrofeihin 
rinnastettavien epäsuotuisten sääolojen 
aiheuttamien menetysten varalta;

a) 80 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka 
tuottaja, tuottajaorganisaatio tai 
osuuskunta on maksanut 
luonnonkatastrofeihin rinnastettavien 
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epäsuotuisten sääolojen aiheuttamien 
menetysten varalta;

Or. en

Tarkistus 1149
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 80 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka 
tuottaja on maksanut luonnonkatastrofeihin 
rinnastettavien epäsuotuisten sääolojen 
aiheuttamien menetysten varalta;

a) 80 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka 
tuottaja, tuottajaorganisaatio tai 
osuuskunta on maksanut 
luonnonkatastrofeihin rinnastettavien 
epäsuotuisten sääolojen aiheuttamien 
menetysten varalta;

Or. pt

Tarkistus 1150
Herbert Dorfmann

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

Komission teksti Tarkistus

b) 50 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka 
tuottaja on maksanut seuraavien varalta:

b) 50 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka 
tuottaja, tuottajaorganisaatio ja/tai 
osuuskunta on maksanut seuraavien 
varalta:

Or. en

Tarkistus 1151
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – b alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

b) 50 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka 
tuottaja on maksanut seuraavien varalta:

b) 50 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka 
tuottaja, tuottajaorganisaatio tai 
osuuskunta on maksanut seuraavien 
varalta:

Or. en

Tarkistus 1152
Maria do Céu Patrão Neves

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

Komission teksti Tarkistus

b) 50 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka 
tuottaja on maksanut seuraavien varalta:

b) 50 prosenttia vakuutusmaksuista, jotka 
tuottaja, tuottajaorganisaatio tai 
osuuskunta on maksanut seuraavien 
varalta:

Or. pt

Tarkistus 1153
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit Investoinnit sisämarkkinoilla ja 
kolmansissa maissa

Or. es

Tarkistus 1154
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
48 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit Investoinnit sisämarkkinoilla ja 
kolmansissa maissa

Or. es

Tarkistus 1155
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Investoinnit Investoinnit ja muut tukikelpoiset menot

Or. es

Tarkistus 1156
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille 
aineellisille tai aineettomille investoinneille 
viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin ja
viinin kaupan pitämiseen, jotka parantavat 
yrityksen yleistä suorituskykyä ja koskevat 
yhtä tai useampaa seuraavista:

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille 
aineellisille tai aineettomille investoinneille 
viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin, 
kaupan pitämisen rakenteisiin ja 
välineisiin, myös erikoistuneisiin 
henkilöresursseihin, sekä tislaamoihin, 
jotka parantavat yrityksen yleistä 
suorituskykyä, sen mukautumista 
markkinoiden vaatimuksiin ja sen 
kilpailukykyä sisämarkkinoilla ja 
kolmansissa maissa ja koskevat yhtä tai 
useampaa seuraavista:
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Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään mukauttamaan toimenpide alan todellisiin tarpeisiin, joita on 
muitakin kuin sijoitukset infrastruktuuriin ja laitteisiin. Monissa tapauksissa on tarpeen 
investoida erikoistuneisiin henkilöresursseihin ja aineettomiin hyödykkeisiin.

Tarkistus 1157
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille 
aineellisille tai aineettomille investoinneille 
viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin ja
viinin kaupan pitämiseen, jotka parantavat 
yrityksen yleistä suorituskykyä ja koskevat 
yhtä tai useampaa seuraavista:

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille 
aineellisille tai aineettomille investoinneille 
viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin ja
kaupan pitämisen rakenteisiin ja 
välineisiin, jotka parantavat yrityksen 
yleistä suorituskykyä, sen mukautumista 
markkinoiden vaatimuksiin ja sen 
kilpailukykyä sisämarkkinoilla ja 
kolmansissa maissa ja koskevat yhtä tai 
useampaa seuraavista:

Or. es

Tarkistus 1158
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille 
aineellisille tai aineettomille investoinneille 
viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin ja 
viinin kaupan pitämiseen, jotka parantavat 
yrityksen yleistä suorituskykyä ja koskevat 

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille 
aineellisille tai aineettomille investoinneille 
viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin ja 
viinin kaupan pitämiseen, aineettomat 
investoinnit mukaan lukien, jotka 
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yhtä tai useampaa seuraavista: parantavat yrityksen yleistä suorituskykyä 
ja koskevat yhtä tai useampaa seuraavista:

Or. en

Tarkistus 1159
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille 
aineellisille tai aineettomille 
investoinneille viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin ja 
viinin kaupan pitämiseen, jotka parantavat 
yrityksen yleistä suorituskykyä ja koskevat 
yhtä tai useampaa seuraavista:

1. Tukea voidaan myöntää sellaisiin 
aineellisiin tai aineettomiin 
investointeihin ja muihin tukikelpoisiin 
menoihin, jotka liittyvät
viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin ja
viinin kaupan pitämiseen, parantavat 
yrityksen yleistä suorituskykyä sekä sen 
kilpailukykyä sisämarkkinoilla ja 
kolmansien maiden markkinoilla ja 
koskevat yhtä tai useampaa seuraavista:

Or. es

Tarkistus 1160
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille 
aineellisille tai aineettomille investoinneille 
viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin ja 
viinin kaupan pitämiseen, jotka parantavat 
yrityksen yleistä suorituskykyä ja koskevat 
yhtä tai useampaa seuraavista:

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille 
aineellisille tai aineettomille 
investoinneille, mukaan lukien 
yhteismerkkien rekisteröinti,
viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin, 
tislaamoihin ja viinin kaupan pitämiseen, 
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jotka parantavat yrityksen yleistä 
suorituskykyä ja koskevat yhtä tai 
useampaa seuraavista:

Or. it

Tarkistus 1161
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille 
aineellisille tai aineettomille investoinneille 
viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin ja 
viinin kaupan pitämiseen, jotka parantavat 
yrityksen yleistä suorituskykyä ja koskevat 
yhtä tai useampaa seuraavista:

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille 
aineellisille tai aineettomille 
investoinneille, mukaan lukien 
yhteismerkkien rekisteröinti,
viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin, 
tislaamoihin ja viinin kaupan pitämiseen, 
jotka parantavat yrityksen yleistä 
suorituskykyä ja koskevat yhtä tai 
useampaa seuraavista:

Or. it

Tarkistus 1162
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Tukea voidaan myöntää sellaisille 
aineellisille tai aineettomille 
investoinneille viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin ja 
viinin kaupan pitämiseen, jotka parantavat 
yrityksen yleistä suorituskykyä ja koskevat 
yhtä tai useampaa seuraavista:

1. Tukea voidaan myöntää sellaisiin 
aineellisiin tai aineettomiin 
investointeihin ja muihin tukikelpoisiin 
menoihin, jotka liittyvät
viininvalmistuslaitteisiin, 
viininvalmistamojen infrastruktuuriin ja 
viinin kaupan pitämiseen, parantavat 
yrityksen yleistä suorituskykyä ja koskevat 
yhtä tai useampaa seuraavista:
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Or. es

Tarkistus 1163
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VI olevassa II osassa 
tarkoitettujen rypäletuotteiden tuotanto tai 
kaupan pitäminen;

a) liitteessä VI olevassa II osassa 
tarkoitettujen rypäletuotteiden tuotanto tai 
kaupan pitäminen, aineettomat 
investoinnit mukaan lukien;

Or. en

Tarkistus 1164
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä VI olevassa II osassa 
tarkoitettujen rypäletuotteiden tuotanto tai 
kaupan pitäminen;

a) liitteessä VI olevassa II osassa 
tarkoitettujen rypäletuotteiden tuotanto tai 
kaupan pitäminen, aineettomat 
investoinnit mukaan lukien;

Or. pt

Tarkistus 1165
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

b a) agronomisten ja kestävien 



PE494.486v01-00 34/174 AM\909520FI.doc

FI

kehittyneiden tuotantotoimenpiteiden 
kehittäminen.

Or. fr

Tarkistus 1166
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämän artiklan soveltamiseksi 
tukikelpoisia menoja ovat myös 
materiaalin ja/tai henkilöresurssien 
hankintakulut unionissa tuotettujen, 
tämän asetuksen liitteessä VI olevan 
II osan määritelmien mukaisten viinialan 
tuotteiden kaupan pitämisen 
parantamiseksi. Tätä toimenpidettä 
voidaan soveltaa koko unionin alueella, 
myös tuen hakijan alkuperämaassa.

Or. es

Tarkistus 1167
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
enimmäistukea sovelletaan ainoastaan 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa 
komission suosituksessa 2003/361/EY25

tarkoitettuihin mikroyrityksiin sekä 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 1168
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
enimmäistukea sovelletaan ainoastaan 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa 
komission suosituksessa 2003/361/EY25

tarkoitettuihin mikroyrityksiin sekä 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
enimmäistuki taataan ensisijaisesti tämän 
asetuksen 106 artiklan mukaisesti 
hyväksytyille tuottajaorganisaatioille.

Or. en

Tarkistus 1169
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
enimmäistukea sovelletaan ainoastaan 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa 
komission suosituksessa 2003/361/EY 
tarkoitettuihin mikroyrityksiin sekä 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
enimmäistuki taataan ensisijaisesti tämän 
asetuksen 106 artiklan mukaisesti 
hyväksytyille tuottajaorganisaatioille.

Or. pt

Tarkistus 1170
Izaskun Bilbao Barandica
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Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
enimmäistukea sovelletaan ainoastaan 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetussa 
komission suosituksessa 2003/361/EY25

tarkoitettuihin mikroyrityksiin sekä 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
enimmäistukea sovelletaan yrityksiin, 
tuottajaorganisaatioihin tai osuuskuntiin.

Or. es

Tarkistus 1171
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
enimmäistukea sovelletaan ainoastaan
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY25

tarkoitettuihin mikroyrityksiin sekä pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettua 
enimmäistukea sovelletaan tämän 
asetuksen 106 artiklan mukaisesti 
hyväksyttyihin tuottajaorganisaatioihin ja 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä 6 päivänä 
toukokuuta 2003 annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY25

tarkoitettuihin mikroyrityksiin sekä pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin.

Or. es

Tarkistus 1172
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, enimmäistukea 
voidaan soveltaa kaikkiin yrityksiin 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla ja 
asetuksen (EY) N:o 1405/200626 1 artiklan 
2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren 
pienillä saarilla. Enimmäistuki-
intensiteetti puolitetaan, kun on kyse 
suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevan 
I osaston 2 artiklan 1 kohdan piiriin 
kuulumattomista yrityksistä, joiden 
palveluksessa on vähemmän kuin 
750 työntekijää tai joiden liikevaihto on 
alle 200 miljoonaa euroa.

Enimmäistukea voidaan soveltaa kaikkiin 
yrityksiin perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla ja 
asetuksen (EY) N:o 1405/200626 1 artiklan 
2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren 
pienillä saarilla.

Or. en

Tarkistus 1173
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, enimmäistukea 
voidaan soveltaa kaikkiin yrityksiin 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla ja 
asetuksen (EY) N:o 1405/200626 1 artiklan 
2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren 
pienillä saarilla. Enimmäistuki-
intensiteetti puolitetaan, kun on kyse 
suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevan 
I osaston 2 artiklan 1 kohdan piiriin 
kuulumattomista yrityksistä, joiden 
palveluksessa on vähemmän kuin 
750 työntekijää tai joiden liikevaihto on 
alle 200 miljoonaa euroa.

Enimmäistukea voidaan soveltaa kaikkiin 
yrityksiin perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla ja 
asetuksen (EY) N:o 1405/200626 1 artiklan 
2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren 
pienillä saarilla.

Or. pt
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Tarkistus 1174
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, enimmäistukea 
voidaan soveltaa kaikkiin yrityksiin 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla ja 
asetuksen (EY) N:o 1405/200626 1 artiklan 
2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren 
pienillä saarilla. Enimmäistuki-
intensiteetti puolitetaan, kun on kyse 
suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevan 
I osaston 2 artiklan 1 kohdan piiriin 
kuulumattomista yrityksistä, joiden 
palveluksessa on vähemmän kuin 
750 työntekijää tai joiden liikevaihto on 
alle 200 miljoonaa euroa.

Enimmäistukea voidaan soveltaa kaikkiin 
yrityksiin perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla ja 
asetuksen (EY) N:o 1405/200626 1 artiklan 
2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren 
pienillä saarilla.

Or. en

Tarkistus 1175
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, enimmäistukea 
voidaan soveltaa kaikkiin yrityksiin 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla ja 
asetuksen (EY) N:o 1405/200626 1 artiklan 
2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren 
pienillä saarilla. Enimmäistuki-
intensiteetti puolitetaan, kun on kyse 
suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevan 

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, enimmäistukea 
voidaan soveltaa kaikkiin yrityksiin 
perussopimuksen 349 artiklassa 
tarkoitetuilla syrjäisimmillä alueilla ja 
asetuksen (EY) N:o 1405/200626 1 artiklan 
2 kohdassa määritellyillä Egeanmeren 
pienillä saarilla.
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I osaston 2 artiklan 1 kohdan piiriin 
kuulumattomista yrityksistä, joiden 
palveluksessa on vähemmän kuin 
750 työntekijää tai joiden liikevaihto on 
alle 200 miljoonaa euroa.

Or. es

Tarkistus 1176
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Tukikelpoisiksi menoiksi ei lasketa 
asetuksen (EU) N:o [KOM(2011) 615] 
59 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ei-
tukikelpoisia kustannuksia.

3. Tukikelpoisia menoja ovat

a) kiinteän omaisuuden rakentaminen, 
hankkiminen, leasing-vuokraus mukaan 
luettuna, tai kunnostaminen;
b) uusien koneiden ja laitteiden 
hankkiminen tai ostoleasing, 
tietokoneohjelmistot mukaan luettuina, 
enintään omaisuuden markkina-arvoon 
asti;
c) edellä a ja b alakohdassa 
tarkoitettuihin menoihin liittyvät 
yleiskulut, kuten arkkitehtien, insinöörien 
ja konsulttien palkkiot, 
toteutettavuustutkimukset sekä patenttien 
tai käyttölupien hankinta.
Poiketen siitä, mitä b alakohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa vahvistaa ainoastaan 
komission suosituksessa 2003/361/EY 
tarkoitettuihin mikroyrityksiin sekä 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 
sovellettavat edellytykset, joilla käytettyjen 
laitteiden ja välineiden hankintaa voidaan 
pitää tukikelpoisina menoina.
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Pelkästään uudistamistarkoituksessa 
tehdyt investoinnit eivät ole tukikelpoisia 
menoja.
Tukikelpoisiksi menoiksi ei lasketa 
asetuksen (EU) N:o [KOM(2011) 615] 
59 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ei-
tukikelpoisia kustannuksia.

Or. fr

Perustelu

Komission asetuksessa (EY) N:o 555/2008 säädetyt tukikelpoisuusperusteet ovat keskeisiä 
säännöksiä, jotka on sisällytettävä perussäädökseen.

Tarkistus 1177
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 50 prosenttia vähemmän kehittyneillä 
alueilla;

a) 60 prosenttia vähemmän kehittyneillä 
alueilla;

Or. pt

Tarkistus 1178
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 50 prosenttia vähemmän kehittyneillä 
alueilla;

a) 50 prosenttia vähemmän kehittyneillä ja 
siirtymäalueilla;

Or. es
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Tarkistus 1179
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 40 prosenttia muilla kuin vähemmän 
kehittyneillä alueilla;

b) 50 prosenttia muilla kuin vähemmän 
kehittyneillä alueilla;

Or. pt

Tarkistus 1180
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 75 prosenttia perussopimuksen 
349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä 
alueilla;

c) 85 prosenttia perussopimuksen 
349 artiklassa tarkoitetuilla syrjäisimmillä 
alueilla;

Or. pt

Tarkistus 1181
Luís Paulo Alves

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 65 prosenttia asetuksen (EY) 
N:o 1405/2006 1 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä Egeanmeren pienillä saarilla.

d) 75 prosenttia asetuksen (EY) 
N:o 1405/2006 1 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä Egeanmeren pienillä saarilla.

Or. pt
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Tarkistus 1182
Georgios Papastamkos

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) 65 prosenttia asetuksen (EY) 
N:o 1405/2006 1 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä Egeanmeren pienillä saarilla.

d) 75 prosenttia asetuksen (EY) 
N:o 1405/2006 1 artiklan 2 kohdassa 
määritellyillä Egeanmeren pienillä saarilla.

Or. el

Tarkistus 1183
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tämän artiklan soveltamiseksi 
tukikelpoisia menoja ovat myös 
materiaalin ja/tai henkilöresurssien 
hankintakulut unionissa tuotettujen, 
tämän asetuksen liitteessä VI olevan 
II osan määritelmien mukaisten viinialan 
tuotteiden kaupan pitämisen 
parantamiseksi.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella tehdään mahdolliseksi tuen käyttäminen markkinoinnin asiantuntijoiden 
rekrytointiin. Nykyinen soveltamisalan on hyvin suppea ja kattaa vain investoinnit varastoihin 
ja muihin laitteisiin, joilla parannetaan kapuan pitämistä.

Tarkistus 1184
Izaskun Bilbao Barandica

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 5 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 b. Tätä toimenpidettä voidaan soveltaa 
koko unionin alueella, myös tuen hakijan 
alkuperämaassa.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksen ansiosta tuesta voi hyötyä myös maa, jossa hanke esitellään.

Tarkistus 1185
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
48 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

48 a artikla
Edellä olevan 48 mukaisesti muita 
tukikelpoisia menoja ovat materiaalin tai 
pätevien henkilöresurssien hankintakulut 
unionissa tuotettujen ja tämän asetuksen 
liitteessä VI olevan II osan määritelmien 
mukaisten viinialan tuotteiden kaupan 
pitämisen parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1186
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

Tukeen sisältyy kiinteämääräinen korvaus 
näiden tuotteiden keräyskustannuksista, 
joka siirretään tislaajalta tuottajalle, jos 
viimeksi mainittu vastaa kyseisistä 
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kustannuksista.

Or. fr

Tarkistus 1187
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuetun 
tislauksen tuloksena tuotettu alkoholi on 
käytettävä kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi yksinomaan teollisuudessa 
tai energiatarkoituksiin.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 1188
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuetun 
tislauksen tuloksena tuotettu alkoholi on 
käytettävä kilpailun vääristymisen 
välttämiseksi yksinomaan teollisuudessa 
tai energiatarkoituksiin.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tuetun 
tislauksen tuloksena tuotettu alkoholi on 
käytettävä kilpailua vääristämättä
yksinomaan teollisuudessa tai 
energiatarkoituksiin.

Or. pl

Tarkistus 1189
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 a kohta (uusi)



AM\909520FI.doc 45/174 PE494.486v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tuki maksetaan tislaajille, jotka 
jalostavat tislattavaksi toimitetut tuotteet 
raa'aksi alkoholiksi, jonka 
alkoholipitoisuus on vähintään 
92 tilavuusprosenttia.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että tuesta 
maksetaan ennakkoa, jos tuensaaja on 
asettanut vakuuden.

Or. fr

Tarkistus 1190
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on annettava 
yksityiskohtaiset säännöt tässä artiklassa 
säädetyn toimenpiteen soveltamisesta.

Or. fr

Perustelu

Komission asetuksessa (EY) N:o 555/2008 säädetyt tukikelpoisuusperusteet ja 
laskentaperusteet ovat keskeisiä säännöksiä, jotka on sisällytettävä perussäädökseen.

Tarkistus 1191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jotta tislaukseen ei myönnettäisi 
kaksinkertaista tukea, 3 kohdassa 
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tarkoitetulle alkoholille ei myönnetä 
direktiivin 2009/28/EY 21 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua etuuskohtelua, 
jonka mukaan jätteistä tuotetulla 
biopolttoaineella katsotaan olevan 
kaksinkertainen painoarvo muihin 
biopolttoaineisiin nähden pyrittäessä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 
energian kokonaisloppukulutukselle 
liikenteessä asetettuun tavoitteeseen.

Or. pl

Perustelu

Dyrektywa 2009/28/WE dotycząca odnawialnych źródeł energii wprowadza szczególne 
preferencje polegające na podwójnym zaliczaniu do realizacji wskaźnika końcowego zużycia 
energii ze źródeł odnawialnych w transporcie biopaliw wytwarzanych z odpadów, do których
zaliczane są produkty uboczne z produkcji wina. Zastosowanie mechanizmu wsparcia dla 
dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji produktów ubocznych powstających podczas 
produkcji wina przy jednoczesnym podwójnym zaliczaniu tych produktów do zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie może być traktowane jako dwukrotne wsparcie procesu 
destylacji, wpływając na zakłócenia konkurencji na rynku alkoholu. Środki pomocowe na 
rynku wina powinny być tak stosowane, aby nie powodować zakłóceń na rynku alkoholu
etylowego.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1192
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jotta tislaukseen ei myönnettäisi 
kaksinkertaista tukea, 3 kohdassa 
tarkoitetulle alkoholille ei myönnetä 
direktiivin 2009/28/EY 21 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua etuuskohtelua, 
jonka mukaan jätteistä tuotetulla 
biopolttoaineella katsotaan olevan 
kaksinkertainen painoarvo muihin 
biopolttoaineisiin nähden pyrittäessä 
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan 



AM\909520FI.doc 47/174 PE494.486v01-00

FI

energian kokonaisloppukulutukselle 
liikenteessä asetettuun tavoitteeseen.

Or. pl

Tarkistus 1193
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
49 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 a artikla
Tiivistetyn rypäleen puristemehun käyttö

1. Tukea voidaan myöntää tiivistettyä 
rypäleen puristemehua ja puhdistettua 
tiivistettyä rypäleen puristemehua 
käyttäville viinintuottajille tuotteiden 
luonnollisen alkoholipitoisuuden 
lisäämiseksi liitteessä XV a vahvistetuin 
edellytyksin.
2. Myönnettävän tuen määrä vahvistetaan 
potentiaalisen alkoholipitoisuuden 
tilavuusprosenttia ja väkevöimiseen 
käytetyn puristemehun hehtolitraa 
kohden. 
3. Komissio vahvistaa tämän toimenpiteen 
mukaisen tuen enimmäismäärät eri 
viininviljelyvyöhykkeillä.

Or. it

Tarkistus 1194
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) jotka koskevat tukitoimenpiteiden 
tukikelpoisuuskriteereitä, tukikelpoisten 
menojen ja toimien tyyppiä, tukeen 
kelpaamattomia toimenpiteitä ja 
toimenpidekohtaista tuen enimmäistasoa;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tukikelpoisuuskriteerit ovat keskeisiä tietoja, joista on säädettävä perussäädöksessä.

Tarkistus 1195
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) jotka koskevat tuettujen toimien 
arviointia;

Or. de

Tarkistus 1196
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tukiohjelmien toimittamista, vastaavaa 
rahoitussuunnittelua ja tukiohjelmien 
uudelleen tarkastelua;

a) tukiohjelmien toimittamista ja vastaavaa 
rahoitussuunnittelua;

Or. de
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Tarkistus 1197
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuettujen toimien arviointia; Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1198
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi laatia mehiläishoitoalalle 
kansallisen ohjelman, joka kattaa kolmen
vuoden ajanjakson.

1. Jäsenvaltio voi laatia mehiläishoitoalalle 
kansallisen ohjelman, joka kattaa 
seitsemän vuoden ajanjakson.

Or. fr

Tarkistus 1199
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi laatia mehiläishoitoalalle 
kansallisen ohjelman, joka kattaa kolmen 
vuoden ajanjakson.

1. Jäsenvaltio voi laatia mehiläishoitoalalle 
kansallisen ohjelman, joka kattaa kolmen 
vuoden ajanjakson. Ohjelma on 
kehitettävä läheisessä yhteistyössä 
mehiläishoitoalan edustavien 
organisaatioiden ja osuuskuntien kanssa.

Or. en



PE494.486v01-00 50/174 AM\909520FI.doc

FI

Tarkistus 1200
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi laatia mehiläishoitoalalle 
kansallisen ohjelman, joka kattaa kolmen 
vuoden ajanjakson.

1. Jäsenvaltio voi laatia mehiläishoitoalalle 
kansallisen ohjelman, joka kattaa kolmen 
vuoden ajanjakson. Ohjelma on 
kehitettävä läheisessä yhteistyössä 
mehiläishoitoalan edustavien 
organisaatioiden ja osuuskuntien kanssa.

Or. en

Tarkistus 1201
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltio voi laatia mehiläishoitoalalle 
kansallisen ohjelman, joka kattaa kolmen 
vuoden ajanjakson.

1. Jäsenvaltio voi laatia mehiläishoitoalalle 
kansallisen ohjelman, joka kattaa kolmen 
vuoden ajanjakson. Ohjelma on 
kehitettävä läheisessä yhteistyössä 
mehiläishoitoalan edustavien 
organisaatioiden ja osuuskuntien kanssa.

Or. en

Tarkistus 1202
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-
ohjelmissa on enintään 50 prosenttia
jäsenvaltiolle aiheutuvista menoista.

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-
ohjelmissa on 75 prosenttia jäsenvaltiolle 
aiheutuvista menoista.

Or. es

Tarkistus 1203
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-
ohjelmissa on enintään 50 prosenttia 
jäsenvaltiolle aiheutuvista menoista.

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-
ohjelmissa on vähintään 50 prosenttia 
jäsenvaltiolle aiheutuvista menoista.

Or. es

Tarkistus 1204
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-
ohjelmissa on enintään 50 prosenttia 
jäsenvaltiolle aiheutuvista menoista.

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-
ohjelmissa on 50 prosenttia jäsenvaltiolle 
aiheutuvista menoista.

Or. en

Tarkistus 1205
Csaba Sándor Tabajdi
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Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-
ohjelmissa on enintään 50 prosenttia 
jäsenvaltiolle aiheutuvista menoista.

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-
ohjelmissa on 50 prosenttia jäsenvaltiolle 
aiheutuvista menoista.

Or. en

Tarkistus 1206
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-
ohjelmissa on enintään 50 prosenttia 
jäsenvaltiolle aiheutuvista menoista.

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-
ohjelmissa on 50 prosenttia jäsenvaltiolle 
aiheutuvista menoista.

Or. en

Tarkistus 1207
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-
ohjelmissa on enintään 50 prosenttia 
jäsenvaltiolle aiheutuvista menoista.

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-
ohjelmissa on 50 prosenttia jäsenvaltiolle 
aiheutuvista menoista.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksessa ehdotetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 sanamuodon palauttamista, jotta 
voidaan välttää sekaannukset ja taata mehiläishoito-ohjelmille 50 prosentin yhteisrahoitus 
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EU:n talousarviosta.

Tarkistus 1208
Janusz Wojciechowski

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-
ohjelmissa on enintään 50 prosenttia 
jäsenvaltiolle aiheutuvista menoista.

2. Unionin rahoitusosuus mehiläishoito-
ohjelmissa on 50 prosenttia jäsenvaltiolle 
aiheutuvista menoista.

Or. pl

Tarkistus 1209
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Voidakseen päästä osalliseksi 
2 kohdassa tarkoitetusta unionin 
rahoitusosuudesta jäsenvaltion on tehtävä 
tutkimus mehiläishoitoalan rakenteesta 
alueellaan sekä tuotannon että kaupan 
pitämisen osalta.

3. Voidakseen päästä osalliseksi 
2 kohdassa tarkoitetusta unionin 
rahoitusosuudesta jäsenvaltion on 
perustettava luotettava 
tunnistamisjärjestelmä mehiläispesien 
mehiläiskannan säännöllistä laskentaa 
varten ja tehtävä tutkimus 
mehiläishoitoalan rakenteesta alueellaan 
sekä tuotannon että kaupan pitämisen 
osalta. Laskentaan ja mehiläispesien 
tunnistamiseen tarvittavaa rahoitusta ei 
pidä ottaa asetuksen (EY) N:o 797/20041 

mukaisista, hunajan tuotannon ja kaupan 
pitämisen kehittämiseen tarkoitetuista 
ohjelmista.
_______________
1 EUVL L 125, 28.4.2004.

Or. fr
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Tarkistus 1210
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Voidakseen päästä osalliseksi 
2 kohdassa tarkoitetusta unionin 
rahoitusosuudesta jäsenvaltion on tehtävä 
tutkimus mehiläishoitoalan rakenteesta 
alueellaan sekä tuotannon että kaupan 
pitämisen osalta.

3. Voidakseen päästä osalliseksi 
2 kohdassa tarkoitetusta unionin 
rahoitusosuudesta jäsenvaltion on 
perustettava luotettava 
tunnistamisjärjestelmä mehiläispesien 
mehiläiskannan koon arvioimiseksi 
vuosittain, mahdollisesti mehiläishoitajien 
yhdistysten avustuksella, ja tehtävä 
tutkimus mehiläishoitoalan rakenteesta 
alueellaan sekä tuotannon että kaupan 
pitämisen osalta.

Or. fr

Tarkistus 1211
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kansalliset mehiläishoito-ohjelmat on 
laadittava läheisessä yhteistyössä 
mehiläishoitoalan edustavien 
organisaatioiden ja osuuskuntien kanssa

Or. bg

Tarkistus 1212
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Seuraavat toimenpiteet voivat sisältyä 
mehiläishoito-ohjelmaan:
a) mehiläishoitajille ja mehiläishoitajien 
organisaatioille annettava tekninen apu;
b) mehiläisiä vaivaavien tuholaisten ja 
tautien, erityisesti varroapunkin, torjunta;
c) siirtohoidon järkeistäminen;
d) mehiläistuotteiden ominaisuuksia 
määrittävien laboratorioiden tukeminen, 
millä pyritään auttamaan mehiläishoitajia 
pitämään tuotteitaan kaupan ja 
nostamaan niiden arvoa;
e) unionin mehiläiskantojen seuranta ja 
tukitoimet kantojen elvyttämiseksi;
f) yhteistyö mehiläishoitoalaa ja 
mehiläistuotteita koskevan soveltavan 
tutkimuksen ohjelmien toteuttamiseen 
erikoistuneiden tahojen kanssa;
g) markkinoiden seuranta;
h) tuotteiden laadun parantaminen niiden 
markkina-arvon täysimääräiseksi 
hyödyntämiseksi muun muassa tukemalla 
aineellisia ja aineettomia investointeja 
kaupan pitämistä ja tuotantoa varten;
i) alkuperämaan pakollinen merkintä 
unioniin tuotuihin tai unionissa 
tuotettuihin mehiläistuotteisiin, ja jos 
kyseessä on seos tai tuote, jonka osat ovat 
eri alkuperää, kunkin alkuperämaan 
suhteellisen osuuden pakollinen 
merkintä;

Or. fr

Tarkistus 1213
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Seuraavat toimenpiteet voivat sisältyä 
mehiläishoito-ohjelmaan:
a) mehiläishoitajille ja mehiläishoitajien 
organisaatioille annettava tekninen apu;
b) mehiläisiä vaivaavien tuholaisten ja 
tautien, erityisesti varroapunkin, torjunta;
c) siirtohoidon järkeistäminen;
d) tuki aineellisille ja aineettomille 
investoinneille mehiläistuotteiden 
tuotantoa tai kaupan pitämistä varten 
mehiläistuotteiden ominaisuuksia 
määrittävien laboratorioiden 
suorituskyvyn parantamiseksi;
e) unionin mehiläiskantojen seuranta ja 
tukitoimet kantojen elvyttämiseksi;
f) yhteistyö mehiläishoitoalaa ja 
mehiläistuotteita koskevan soveltavan 
tutkimuksen ohjelmien toteuttamiseen 
erikoistuneiden tahojen kanssa;
g) markkinoiden seuranta;
h) tuotteiden laadun parantaminen niiden 
markkina-arvon parantamiseksi;
i) alkuperämaan pakollinen merkintä 
unioniin tuotuihin tai unionissa 
tuotettuihin mehiläistuotteisiin, ja jos 
kyseessä on seos tai tuote, jonka osat ovat 
eri alkuperää, kunkin alkuperämaan 
suhteellisen osuuden pakollinen 
merkintä;

Or. fr

Tarkistus 1214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Seuraavat toimenpiteet voivat sisältyä 
mehiläishoito-ohjelmaan:
a) mehiläishoitajille ja mehiläishoitajien 
ryhmittymille annettava tekninen apu;
b) varroapunkin torjunta;
c) siirtohoidon järkeistäminen;
d) hunajan fysikaalis-kemiallisia 
ominaisuuksia määrittävien 
laboratorioiden tukitoimenpiteet;
e) unionin mehiläiskantojen elvyttämisen 
tukitoimenpiteet;
f) yhteistyö mehiläishoitoalaa ja 
mehiläistuotteita koskevan soveltavan 
tutkimuksen ohjelmien toteuttamiseen 
erikoistuneiden tahojen kanssa.

Or. es

Tarkistus 1215
Mariya Gabriel

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Seuraavat toimenpiteet voivat sisältyä 
mehiläishoito-ohjelmaan:
а) mehiläishoitajille ja mehiläishoitajien 
organisaatioille annettava tekninen apu;
b) varroapunkin torjunta;
c) siirtohoidon järkeistäminen;
d) hunajan fysikaalis-kemiallisia 
ominaisuuksia määrittävien 
laboratorioiden tukitoimenpiteet;
e) unionin mehiläiskantojen elvyttämisen 
tukitoimenpiteet;
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f) yhteistyö mehiläishoitoalaa ja 
mehiläistuotteita koskevan soveltavan 
tutkimuksen ohjelmien toteuttamiseen 
erikoistuneiden tahojen kanssa.

Or. bg

Tarkistus 1216
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
52 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

52 a artikla
Erityiset tukitoimenpiteet

Mehiläishoito-ohjelmiin on sisällyttävä 
seuraavat erityiset tukitoimenpiteet:
a) varotoimenpiteet, mukaan lukien 
toimenpiteet mehiläisten terveyden 
parantamiseksi ja torjunta-aineiden 
käytön vähentämiseksi;
b) erityistoimenpiteet kasviston 
monimuotoisuuden ja etenkin 
hunajakasvien lisäämiseksi 
mehiläishoitoa varten;
c) koulutusohjelmat ja ohjelmat, joilla 
kehitetään mehiläishoitajien osaamista.

Or. fr

Tarkistus 1217
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
52 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

52 a artikla
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Tukikelpoiset toimenpiteet
Seuraavat toimenpiteet voivat sisältyä 
52 artiklan mukaisiin mehiläishoito-
ohjelmiin:
a) mehiläishoitajille ja mehiläishoitajien 
ryhmittymille annettava tekninen apu;
b) varroapunkin torjunta;
c) siirtohoidon järkeistäminen;
d) hunajan fysikaalis-kemiallisia 
ominaisuuksia määrittävien 
laboratorioiden tukitoimenpiteet;
e) unionin mehiläiskantojen elvyttämisen 
tukitoimenpiteet;
f) yhteistyö mehiläishoitoalaa ja 
mehiläistuotteita koskevan soveltavan 
tutkimuksen ohjelmien toteuttamiseen 
erikoistuneiden tahojen kanssa.

Or. en

Tarkistus 1218
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Ehdotus asetukseksi
52 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

52 a artikla
Tukikelpoiset toimenpiteet

Seuraavat toimenpiteet voivat sisältyä 
52 artiklan mukaisiin mehiläishoito-
ohjelmiin:
a) mehiläishoitajille ja mehiläishoitajien 
ryhmittymille annettava tekninen apu;
b) varroapunkin torjunta;
c) siirtohoidon järkeistäminen;
d) hunajan fysikaalis-kemiallisia 
ominaisuuksia määrittävien 
laboratorioiden tukitoimenpiteet;
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e) unionin mehiläiskantojen elvyttämisen 
tukitoimenpiteet;
f) yhteistyö mehiläishoitoalaa ja 
mehiläistuotteita koskevan soveltavan 
tutkimuksen ohjelmien toteuttamiseen 
erikoistuneiden tahojen kanssa.

Or. en

Perustelu

Erilaisten tukikelpoisten toimenpiteiden yksityiskohdista on säädettävä perussäädöksessä. 
Nykyisessä yhteisessä markkinajärjestelyssä luetellaan toimenpiteet, jotka voidaan sisällyttää 
mehiläishoito-ohjelmiin, joten ne on mainittava myös uudessa ehdotuksessa.

Tarkistus 1219
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpiteitä, jotka voivat sisältyä
mehiläishoito-ohjelmiin;

a) mehiläishoito-ohjelmiin sisällytettäviä 
toimenpiteitä koskevat lisävaatimukset;

Or. en

Tarkistus 1220
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimenpiteitä, jotka voivat sisältyä 
mehiläishoito-ohjelmiin;

a) mehiläishoito-ohjelmiin sisällytettäviä 
toimenpiteitä koskevat lisävaatimukset;

Or. en
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Tarkistus 1221
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
54 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

54 a artikla
Julkinen varastointi

Julkinen varastointi elintarviketurvan 
varmistamiseksi on mahdollista kaikilla 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla 
aloilla.

Or. es

Tarkistus 1222
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
54 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

54 c artikla
Julkisen varastoinnin yleiset periaatteet

Julkiseen varastointiin ja unionin 
elintarviketurvaohjelmaan sovelletaan 
seuraavia perusvaatimuksia:
a) Varastojen määrän ja kokoamisen on 
vastattava yksinomaan elintarvikkeiden 
saatavuuden turvaamiseksi ennalta 
laadittuja tavoitteita.
b) Varastojen kokoamisen ja luovutuksen 
on oltava avointa.
c) Hankinnat on suoritettava käypään 
markkinahintaan.
d) Elintarviketurvavarastojen tuotteiden 
myyntihintojen on oltava vähintään 
laatutasoltaan vastaavan tuotteen käyvän 
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kotimarkkinahinnan mukaisia.

Or. es

Perustelu

Näillä uusilla välineillä täydennetään uudessa yhteisessä markkinajärjestelyssä perustettuja 
muita markkinavälineitä, turvaverkkoja ja riskinhallintatoimia ja hillitään 
maatalousmarkkinoiden hintojen liiallista heilahtelua, jotta voidaan suojella tuottajia, 
jalostajia ja kuluttajia vakavilta ongelmilta ja saavuttaa yksi YMP:n tärkeimmistä 
strategisista tavoitteista: elintarviketurva. 

Tarkistus 1223
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
54 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

54 c artikla
Siirretty säädösvalta

Jotta voidaan varmistaa sellaisten 
tuotteiden kokoaminen ja varastointi, 
jotka ovat erottamaton osa unionin 
elintarviketurvaohjelmaa, siirretään 
komissiolle valta antaa 160 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä.

Or. es

Tarkistus 1224
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
Osa II – osasto I – luku II – jakso 5 a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

JAKSO 5 a
OLIIVIÖLJYALAN TUKIOHJELMAT
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54 d artikla
Oliiviöljyalan tukijärjestelmä

Komissio laatii viinialalle ehdotettua 
järjestelmää vastaavan oliiviöljyalan 
tukijärjestelmän, jossa vahvistetaan 
säännöt unionin varojen jakamisesta 
jäsenvaltioille ja kyseisten varojen 
käytöstä jäsenvaltioissa viisivuotisten 
kansallisten tukiohjelmien, jäljempänä 
'tukiohjelmat', mukaisesti oliiviöljyalan 
erityisten tukitoimenpiteiden 
rahoittamiseksi.  

Or. pt

Tarkistus 1225
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä jaksossa vahvistetaan säännöt, jotka 
koskevat kaupan pitämisen 
yleisvaatimusta sekä maataloustuotteiden 
kaupan pitämisen ala- ja/tai tuotekohtaisia 
vaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta maataloustuotteisiin 
sovellettavien muiden säännösten sekä 
eläinlääkintä-, kasvinterveys- ja 
elintarvikealalla annettujen säännösten, 
joiden tarkoituksena on taata tuotteiden 
hygienia- ja terveysvaatimusten 
noudattaminen sekä eläinten, kasvien ja 
ihmisten terveyden suojelu, soveltamista.

Tässä jaksossa vahvistetaan säännöt, jotka 
koskevat maataloustuotteiden kaupan 
pitämisen ala- ja/tai tuotekohtaisia 
vaatimuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta maataloustuotteisiin 
sovellettavien muiden säännösten sekä 
eläinlääkintä-, kasvinterveys- ja 
elintarvikealalla annettujen säännösten, 
joiden tarkoituksena on taata tuotteiden 
hygienia- ja terveysvaatimusten 
noudattaminen sekä eläinten, kasvien ja 
ihmisten terveyden suojelu, soveltamista.

Or. en

Perustelu

Kaupan pitämisen yleisvaatimuksen soveltaminen tuotteisiin, joihin ei jo sovelleta erityisiä 
kaupan pitämisen vaatimuksia, ei välttämättä toisi mitään lisäarvoa. Todennäköisesti se 
lisäisi jäsenvaltioille ja tuottajille aiheutuvia kustannuksia ja hallintotaakkaa.
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Tarkistus 1226
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä jaksossa vahvistetaan säännöt, jotka 
koskevat kaupan pitämisen yleisvaatimusta 
sekä maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
ala- ja/tai tuotekohtaisia vaatimuksia, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
maataloustuotteisiin sovellettavien muiden 
säännösten sekä eläinlääkintä-, 
kasvinterveys- ja elintarvikealalla 
annettujen säännösten, joiden tarkoituksena 
on taata tuotteiden hygienia- ja 
terveysvaatimusten noudattaminen sekä 
eläinten, kasvien ja ihmisten terveyden 
suojelu, soveltamista.

Tässä jaksossa vahvistetaan säännöt, jotka 
koskevat kaupan pitämisen yleisvaatimusta 
sekä maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
ala- ja/tai tuotekohtaisia vaatimuksia, joista 
osa on pakollisia sääntöjä ja osa 
vapaaehtoisia varattuja ilmaisuja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
maataloustuotteisiin sovellettavien muiden 
säännösten sekä eläinlääkintä-, 
kasvinterveys- ja elintarvikealalla 
annettujen säännösten, joiden tarkoituksena 
on taata tuotteiden hygienia- ja 
terveysvaatimusten noudattaminen sekä 
eläinten, kasvien ja ihmisten terveyden 
suojelu, soveltamista.

Or. es

Tarkistus 1227
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä jaksossa vahvistetaan säännöt, jotka 
koskevat kaupan pitämisen yleisvaatimusta 
sekä maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
ala- ja/tai tuotekohtaisia vaatimuksia, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
maataloustuotteisiin sovellettavien muiden 
säännösten sekä eläinlääkintä-, 
kasvinterveys- ja elintarvikealalla 
annettujen säännösten, joiden tarkoituksena 
on taata tuotteiden hygienia- ja 

Tässä jaksossa vahvistetaan säännöt, jotka 
koskevat kaupan pitämisen yleisvaatimusta 
sekä maataloustuotteiden kaupan pitämisen 
ala- ja/tai tuotekohtaisia vaatimuksia, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
maataloustuotteisiin sovellettavien muiden 
säännösten sekä eläinlääkintä-, 
kasvinterveys- ja elintarvikealalla 
annettujen säännösten, joiden tarkoituksena 
on taata tuotteiden hygienia- ja 
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terveysvaatimusten noudattaminen sekä 
eläinten, kasvien ja ihmisten terveyden 
suojelu, soveltamista.

terveysvaatimusten noudattaminen sekä 
eläinten, kasvien ja ihmisten terveyden 
suojelu, soveltamista. Kolmansista maista 
peräisin oleviin maataloustuotteisiin on 
sovellettava täysin samoja tuotanto- ja 
jäljitettävyysvaatimuksia.

Or. es

Tarkistus 1228
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla Poistetaan.
Kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 

täyttyminen
1. Tätä asetusta sovellettaessa tuote on 
kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 
mukainen, jos se on laadultaan virheetön, 
aito ja myyntikelpoinen.
2. Maataloustuotteita, joille ei ole 
vahvistettu 3 alajaksossa ja neuvoston 
direktiiveissä 2000/36/EY28, 
2001/112/EY29, 2001/113/EY30, 
2001/114/EY31, 2001/110/EY32 ja 
2001/111/EY33 tarkoitettuja kaupan 
pitämisen vaatimuksia ja jotka ovat 
valmiita myytäviksi tai toimitettaviksi 
loppukuluttajalle asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 3 artiklan 7 kohdassa 
määritellyssä vähittäiskaupassa, voidaan 
pitää kaupan ainoastaan, jos ne ovat 
kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 
mukaisia.
3. Kaupan pidettäväksi tarkoitettu tuote 
katsotaan kaupan pitämisen 
yleisvaatimuksen mukaiseksi, jos se on 
jonkin liitteessä V luetellun 
kansainvälisen organisaation 
vahvistaman standardin mukainen.
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Or. en

Tarkistus 1229
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla Poistetaan.
Kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 

täyttyminen
1. Tätä asetusta sovellettaessa tuote on 
kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 
mukainen, jos se on laadultaan virheetön, 
aito ja myyntikelpoinen.
2. Maataloustuotteita, joille ei ole 
vahvistettu 3 alajaksossa ja neuvoston 
direktiiveissä 2000/36/EY28, 
2001/112/EY29, 2001/113/EY30, 
2001/114/EY31, 2001/110/EY32 ja 
2001/111/EY33 tarkoitettuja kaupan 
pitämisen vaatimuksia ja jotka ovat 
valmiita myytäviksi tai toimitettaviksi 
loppukuluttajalle asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 3 artiklan 7 kohdassa 
määritellyssä vähittäiskaupassa, voidaan 
pitää kaupan ainoastaan, jos ne ovat 
kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 
mukaisia.
3. Kaupan pidettäväksi tarkoitettu tuote 
katsotaan kaupan pitämisen 
yleisvaatimuksen mukaiseksi, jos se on 
jonkin liitteessä V luetellun 
kansainvälisen organisaation 
vahvistaman standardin mukainen.

Or. en

Perustelu

Eri tuotteisiin sovelletaan jo erityisiä kaupan pitämisen vaatimuksia, eikä oikeusperustan 
luominen kaupan pitämisen yleisvaatimukselle tuo mitään lisäarvoa.



AM\909520FI.doc 67/174 PE494.486v01-00

FI

Tarkistus 1230
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa tuote on 
kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 
mukainen, jos se on laadultaan virheetön, 
aito ja myyntikelpoinen.

1. Tätä asetusta sovellettaessa tuote on 
kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 
mukainen, jos se on laadultaan virheetön, 
aito ja myyntikelpoinen ja, kun on kyse 
hedelmä- ja vihannesalan tuotteista, jotka 
on tarkoitettu myytäviksi tuoreena 
kuluttajalle, jos alkuperämaa on 
ilmoitettu.

Or. it

Tarkistus 1231
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa tuote on 
kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 
mukainen, jos se on laadultaan virheetön, 
aito ja myyntikelpoinen.

1. Tätä asetusta sovellettaessa tuote on 
kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 
mukainen, jos se on laadultaan virheetön, 
aito ja myyntikelpoinen ja, kun on kyse 
kuluttajalle tuoreena myytäviksi 
tarkoitetuista hedelmistä ja vihanneksista, 
jos alkuperämaa on ilmoitettu.

Or. it

Tarkistus 1232
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tätä asetusta sovellettaessa tuote on 
kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 
mukainen, jos se on laadultaan virheetön, 
aito ja myyntikelpoinen.

1. Tätä asetusta sovellettaessa tuote on 
kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 
mukainen, jos se on laadultaan virheetön, 
aito ja myyntikelpoinen. Tuoreista 
hedelmistä ja vihanneksista on 
ilmoitettava lajike, luokka ja 
alkuperämaa.

Or. pt

Tarkistus 1233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kaupan pidettäväksi tarkoitettu tuote 
katsotaan kaupan pitämisen 
yleisvaatimuksen mukaiseksi, jos se on 
jonkin liitteessä V luetellun 
kansainvälisen organisaation 
vahvistaman standardin mukainen.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1234
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

57 artikla Poistetaan.
Siirretty säädösvalta

Ottaen huomioon kunkin alan 
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erityispiirteet ja tarve tarkastella 
markkinatilanteen muutoksia siirretään 
komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan tai muutetaan 56 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja kaupan 
pitämisen yleisvaatimukseen liittyviä 
edellytyksiä ja 56 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksenmukaisuutta 
koskevia sääntöjä tai poiketaan niistä.

Or. en

Tarkistus 1235
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

57 artikla Poistetaan.
Siirretty säädösvalta

Ottaen huomioon kunkin alan 
erityispiirteet ja tarve tarkastella 
markkinatilanteen muutoksia siirretään 
komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan tai muutetaan 56 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja kaupan 
pitämisen yleisvaatimukseen liittyviä 
edellytyksiä ja 56 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksenmukaisuutta 
koskevia sääntöjä tai poiketaan niistä.

Or. it

Tarkistus 1236
Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

57 artikla Poistetaan.
Siirretty säädösvalta

Ottaen huomioon kunkin alan 
erityispiirteet ja tarve tarkastella 
markkinatilanteen muutoksia siirretään 
komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan tai muutetaan 56 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja kaupan 
pitämisen yleisvaatimukseen liittyviä 
edellytyksiä ja 56 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksenmukaisuutta 
koskevia sääntöjä tai poiketaan niistä.

Or. en

Perustelu

Eri tuotteisiin sovelletaan jo erityisiä kaupan pitämisen vaatimuksia, eikä oikeusperustan 
luominen kaupan pitämisen yleisvaatimukselle tuo mitään lisäarvoa.

Tarkistus 1237
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon kunkin alan 
erityispiirteet ja tarve tarkastella 
markkinatilanteen muutoksia siirretään 
komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan tai muutetaan 56 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja kaupan 
pitämisen yleisvaatimukseen liittyviä 
edellytyksiä ja 56 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksenmukaisuutta 
koskevia sääntöjä tai poiketaan niistä.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 1238
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotteita, joille on vahvistettu ala- tai 
tuotekohtaiset kaupan pitämisen 
vaatimukset, voidaan pitää kaupan 
unionissa ainoastaan kyseisten 
vaatimusten mukaisesti.

1. Kaupan pitämisen vaatimuksia voidaan 
soveltaa yhteen tai useampaan 
seuraavista tuotteista ja/tai aloista:

a) oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit 
liitteessä I olevan VII osan a kohdassa 
tarkoitettujen tuotteiden osalta;
b) hedelmät ja vihannekset;
c) hedelmä- ja vihannesjalosteet;
d) banaani;
e) elävät kasvit;
f) munat;
g) siipikarjanliha;
h) ihmisravinnoksi tarkoitetut levitettävät 
rasvat;
i) humala.
1 a. Tuotteita, joille on vahvistettu ala- tai 
tuotekohtaiset kaupan pitämisen 
vaatimukset, voidaan pitää kaupan 
unionissa ainoastaan, jos ne täyttävät 
kyseiset vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Luettelo tuotteista, joihin kaupan pitämisen vaatimuksia sovelletaan, olisi vahvistettava 
yhteisessä markkinajärjestelyssä eikä komission toimesta.
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Tarkistus 1239
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotteita, joille on vahvistettu ala- tai 
tuotekohtaiset kaupan pitämisen 
vaatimukset, voidaan pitää kaupan 
unionissa ainoastaan kyseisten 
vaatimusten mukaisesti.

1. Kaupan pitämisen vaatimuksia voidaan 
soveltaa seuraaviin aloihin tai tuotteisiin:

a) oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit 
liitteessä I olevan VII osan a kohdassa 
tarkoitettujen tuotteiden osalta;
b) hedelmät ja vihannekset;
c) hedelmä- ja vihannesjalosteet;
d) banaani;
e) elävät kasvit;
f) levitettävät rasvat;
g) ihmisravinnoksi tarkoitetut maito ja 
maitotuotteet;
h) siipikarjanliha.
Näitä vaatimuksia ei sovelleta viinialaan.
Tuotteita, joille on vahvistettu ala- tai 
tuotekohtaiset kaupan pitämisen 
vaatimukset, voidaan pitää kaupan 
unionissa ainoastaan kyseisten 
vaatimusten mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Ei ole syytä ottaa käyttöön kaupan pitämisen yleisvaatimusta. Hyväksi osoittautunut 
alakohtainen toimintamalli olisi säilytettävä. Viinialaan sovelletaan erityissääntöjä.

Tarkistus 1240
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Hedelmiä ja vihanneksia, jotka on 
tarkoitettu myytäviksi tuoreena 
kuluttajalle, voidaan pitää kaupan 
ainoastaan, jos ne ovat terveitä, puhtaita 
ja laadultaan kauppakelpoisia ja jos 
alkuperämaa on ilmoitettu.

Or. it

Tarkistus 1241
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tarkastettava, ovatko 
kyseiset tuotteet mainittujen vaatimusten 
mukaiset, ja sovellettava tarvittaessa 
seuraamuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sellaisten erityissäännösten 
soveltamista, joita komissio voi antaa.

Or. es

Perustelu

Kolmansista maista tuotavien tuotteiden rajatarkastuksia on tehostettava, jotta voidaan 
varmistaa niiden täyttävän elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvät vaatimukset.

Tarkistus 1242
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ottaen huomioon kuluttajien odotukset 
ja tarve parantaa maataloustuotteiden 
tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyviä 
taloudellisia edellytyksiä ja 
maataloustuotteiden laatua siirretään 
komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan 55 artiklassa tarkoitettuja 
kaupan pitämisen vaatimuksia kaikissa 
kaupan pitämisen vaiheissa, kuten myös 
tällaisiin vaatimuksiin sovellettavia 
poikkeuksia ja vapautuksia, jotta voitaisiin 
mukautua jatkuvasti muuttuviin 
markkinaolosuhteisiin, kehittyvään 
kuluttajakysyntään ja kansainvälisten 
standardien kehitykseen sekä estää 
tuoteinnovoinnin jarruttaminen.

1. Ottaen huomioon kuluttajien odotukset 
ja tarve parantaa maataloustuotteiden 
tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyviä 
taloudellisia edellytyksiä ja 
maataloustuotteiden laatua siirretään 
komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, joilla 
vahvistetaan 55 artiklassa tarkoitettuja 
kaupan pitämisen vaatimuksia kaikissa 
kaupan pitämisen vaiheissa, kuten myös 
tällaisiin vaatimuksiin 
poikkeusolosuhteissa tai markkinakriisien 
aikana sovellettavia määräaikaisia
poikkeuksia ja vapautuksia.

Or. it

Tarkistus 1243
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä1 kohdassa tarkoitetut kaupan 
pitämisen vaatimukset voivat koskea

2. Edellä1 kohdassa tarkoitetut kaupan 
pitämisen vaatimukset voivat tarvittaessa 
koskea 

a) hedelmä- ja vihannesalalla
i) luokittelukriteereitä, kuten luokittelua, 
painoa, kokoluokittelua, ikää ja 
kategorioita;
ii) esillepanoa, myyntinimityksiä, kaupan 
pitämisen pakollisiin vaatimuksiin liittyviä 
päällysmerkintöjä, pakkaamista, 
pakkaamoihin sovellettavia sääntöjä, 
merkitsemistä, käärimistä, satovuotta ja 
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tiettyjen termien käyttöä;
iii) ulkonäön, koostumuksen, 
lihakkuuden ja tuotteen ominaisuuksien 
kaltaisia kriteereitä;
b) banaanialalla
i) luokittelukriteereitä, kuten luokittelua, 
painoa, kokoluokittelua, ikää ja 
kategorioita;
ii) esillepanoa, myyntinimityksiä, kaupan 
pitämisen pakollisiin vaatimuksiin liittyviä 
päällysmerkintöjä, pakkaamista, 
pakkaamoihin sovellettavia sääntöjä, 
merkitsemistä, käärimistä, satovuotta ja 
tiettyjen termien käyttöä;
iii) ulkonäön, koostumuksen, 
lihakkuuden ja tuotteen ominaisuuksien 
kaltaisia kriteereitä;
c) muna- ja siipikarjanliha-alalla
i) luokittelukriteereitä, kuten luokittelua, 
painoa, kokoluokittelua, ikää ja 
kategorioita;
ii) esillepanoa, myyntinimityksiä, kaupan 
pitämisen pakollisiin vaatimuksiin liittyviä 
päällysmerkintöjä, pakkaamista, 
pakkaamoihin sovellettavia sääntöjä, 
merkitsemistä, käärimistä, satovuotta ja 
tiettyjen termien käyttöä;
iii) ulkonäön, koostumuksen, 
lihakkuuden ja tuotteen ominaisuuksien 
kaltaisia kriteereitä;
iv) säilytysmenetelmää ja -lämpötilaa;
v) siipikarjanliha-alan osalta 
vesipitoisuuden prosenttiosuutta;
d) muna-alalla
i) keruutiheyttä, toimittamista, 
säilyttämistä ja käsittelyä;
ii) maataloustuotannon ja 
tuotantomenetelmän tyyppiä ja niihin 
liittyviä hallinnollisia sääntöjä sekä 
toimintakiertoa;
iii) eräiden aineiden ja/tai käytäntöjen 
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käyttörajoituksia;
iv) varastointia, kuljetusta;
v) määräaikoja;
e) oliiviöljyn ja syötäväksi tarkoitettujen 
oliivien alalla
i) esillepanoa, myyntinimityksiä, kaupan 
pitämisen pakollisiin vaatimuksiin liittyviä 
päällysmerkintöjä, pakkaamista, 
pakkaamoihin sovellettavia sääntöjä, 
merkitsemistä, käärimistä, satovuotta ja 
tiettyjen termien käyttöä;
ii) ulkonäön, koostumuksen, lihakkuuden
ja tuotteen ominaisuuksien kaltaisia 
kriteereitä;
iii) tuotannossa käytettäviä aineita tai 
ainesosia, mukaan lukien niiden määrä, 
puhtaus ja yksilöiminen.
3. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
määritellyt ala- tai tuotekohtaiset kaupan 
pitämisen vaatimukset vahvistetaan 
rajoittamatta maataloustuotteiden 
laatujärjestelmistä annetun asetuksen 
(EU) N:o [KOM(2010)733] IV osaston 
soveltamista ja ottaen huomioon
a) asianomaisen tuotteen erityispiirteet;
b) tarve varmistaa edellytykset tuotteiden 
sujuvalle markkinoille saattamiselle;
c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja;
d) kansainvälisten elinten hyväksymät 
standardisuositukset.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella korvataan koko 59 artiklan 2 kohta alakohtineen.

Tarkistus 1244
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä1 kohdassa tarkoitetut kaupan 
pitämisen vaatimukset voivat koskea

2. Edellä1 kohdassa tarkoitetut kaupan 
pitämisen vaatimukset voivat koskea yhtä 
tai useampia seuraavista ala- tai 
tuotekohtaisista vaatimuksista, jotka 
perustuvat kunkin alan erityispiirteisiin, 
tarpeeseen säännellä markkinoille 
saattamista ja 3 kohdassa säädettyihin 
edellytyksiin: 

Or. it

Tarkistus 1245
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä1 kohdassa tarkoitetut kaupan 
pitämisen vaatimukset voivat koskea

2. Edellä1 kohdassa tarkoitetut kaupan 
pitämisen vaatimukset voivat koskea yhtä 
tai useampia seuraavista alakohtaisista 
vaatimuksista, jotka perustuvat kunkin 
alan erityispiirteisiin, tarpeeseen 
säännellä markkinoille saattamista ja 
3 kohdassa määriteltyihin edellytyksiin:

Or. es

Perustelu

Komissiolle siirrettävät valtuudet on määriteltävä tarkemmin ja jokainen alakohtainen sääntö 
vahvistettava vertikaalisesta näkökulmasta.

Tarkistus 1246
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä1 kohdassa tarkoitetut kaupan 
pitämisen vaatimukset voivat koskea

2. Edellä1 kohdassa tarkoitetut kaupan 
pitämisen vaatimukset voivat koskea yhtä 
tai useampia seuraavista alakohtaisista 
vaatimuksista, jotka perustuvat kunkin 
alan erityispiirteisiin, tarpeeseen 
säännellä markkinoille saattamista ja 
3 kohdassa määriteltyihin edellytyksiin:

Or. es

Perustelu

Vertikaalista näkökulmaa tarvitaan.

Tarkistus 1247
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määritelmiä, nimityksiä ja/tai 
myyntinimityksiä, jotka ovat muita kuin 
tässä asetuksessa säädettyjä, ja luetteloita 
ruhoista ja ruhonosista, joihin sovelletaan 
liitettä VI;

a) teknisiä määritelmiä, nimityksiä ja/tai 
myyntinimityksiä muilla kuin 
60 artiklassa tarkoitetuilla aloilla;

Or. es

Perustelu

Säädösvallan siirtäminen määritelmien osalta olisi rajattava aloihin, joita varten liitteessä ei 
vahvisteta yleisiä määritelmiä.

Tarkistus 1248
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kasvilajiketta, eläinrotua tai kaupallista 
tyyppiä;

c) lajia, kasvilajiketta, eläinrotua tai 
kaupallista tyyppiä;

Or. es

Tarkistus 1249
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) esillepanoa, myyntinimityksiä, kaupan 
pitämisen pakollisiin vaatimuksiin liittyviä 
päällysmerkintöjä, pakkaamista, 
pakkaamoihin sovellettavia sääntöjä, 
merkitsemistä, käärimistä, satovuotta ja 
tiettyjen termien käyttöä;

d) esillepanoa, kaupan pitämisen 
pakollisiin vaatimuksiin liittyviä 
päällysmerkintöjä, pakkaamista, 
pakkaamoihin sovellettavia sääntöjä, 
merkitsemistä, käärimistä, satovuotta ja 
tiettyjen termien käyttöä rajoittamatta 
tämän asetuksen 69–100 artiklan 
säännösten soveltamista; 

Or. es

Perustelu

Viininvalmistusmenetelmät, viinien esillepano ja merkinnät sekä viinien sekoitukset eivät 
kuulu komission toimivaltaan.

Tarkistus 1250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

d) esillepanoa, myyntinimityksiä, kaupan 
pitämisen pakollisiin vaatimuksiin liittyviä 
päällysmerkintöjä, pakkaamista, 
pakkaamoihin sovellettavia sääntöjä, 
merkitsemistä, käärimistä, satovuotta ja 
tiettyjen termien käyttöä;

d) esillepanoa, myyntinimityksiä, kaupan 
pitämisen pakollisiin vaatimuksiin liittyviä 
päällysmerkintöjä, pakkaamista, 
pakkaamoihin sovellettavia sääntöjä, 
merkitsemistä, käärimistä, satovuotta ja 
tiettyjen termien käyttöä, lukuun ottamatta 
viinialan tuotteita; kaupan pitämisen 
vaatimuksissa ei voida missään 
olosuhteissa edellyttää, että 
tuotemerkinnöissä ilmoitetaan tuotteen 
kasvinsuojelukäsittely;

Or. es

Perustelu

Kasvinsuojelutoimista säädetään erikseen muissa asetuksissa. On hyvä muistaa, että Espanja 
nosti unionin tuomioistuimessa kumoamiskanteen vastaavasta asiasta.

Tarkistus 1251
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) esillepanoa, myyntinimityksiä, kaupan 
pitämisen pakollisiin vaatimuksiin liittyviä 
päällysmerkintöjä, pakkaamista, 
pakkaamoihin sovellettavia sääntöjä, 
merkitsemistä, käärimistä, satovuotta ja 
tiettyjen termien käyttöä;

d) esillepanoa, myyntinimityksiä, kaupan 
pitämisen pakollisiin vaatimuksiin liittyviä 
päällysmerkintöjä, pakkaamista, 
pakkaamoihin sovellettavia sääntöjä, 
merkitsemistä, käärimistä, satovuotta ja 
tiettyjen termien käyttöä; kaupan 
pitämisen vaatimuksiin ei tarvitse 
sisällyttää vaatimusta tuotteen 
kasvinsuojelukäsittelyn pakollisesta 
ilmoittamisesta; 

Or. pt
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Tarkistus 1252
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ulkonäön, koostumuksen, lihakkuuden 
ja tuotteen ominaisuuksien kaltaisia 
kriteereitä;

e) ulkonäön, koostumuksen, lihakkuuden,
tuotteen ominaisuuksien ja vesipitoisuuden 
prosenttiosuuden kaltaisia kriteereitä;

Or. es

Tarkistus 1253
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuotannossa käytettäviä aineita tai 
ainesosia mukaan lukien niiden määrä, 
puhtaus ja yksilöiminen;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1254
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) maataloustuotannon ja 
tuotantomenetelmän tyyppiä mukaan 
lukien viininvalmistusmenetelmät ja 
niihin liittyvät hallinnolliset säännöt, sekä 
toimintakiertoa;

g) maataloustuotannon ja 
tuotantomenetelmän tyyppiä;
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Or. es

Tarkistus 1255
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) maataloustuotannon ja 
tuotantomenetelmän tyyppiä mukaan 
lukien viininvalmistusmenetelmät ja niihin 
liittyvät hallinnolliset säännöt, sekä 
toimintakiertoa;

g) maataloustuotannon ja 
tuotantomenetelmän tyyppiä mukaan 
lukien agronomiset ja kestävän tuotannon 
kehittyneet järjestelmät,
viininvalmistusmenetelmät ja niihin 
liittyvät hallinnolliset säännöt, sekä 
toimintakiertoa;

Or. fr

Tarkistus 1256
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) säilytysmenetelmää ja -lämpötilaa; i) keruutiheyttä, toimittamista, 
säilyttämistä ja käsittelyä,
säilytysmenetelmää ja -lämpötilaa, 
varastointia ja kuljetusta;

Or. es

Tarkistus 1257
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) maataloustuotannon paikkaa ja/tai 
alkuperää;

j) maataloustuotannon paikkaa. Hedelmä-
ja vihannesalan tuotteiden, jotka on 
tarkoitettu myytäviksi tuoreena 
kuluttajalle, alkuperämaa olisi 
ilmoitettava;

Or. es

Tarkistus 1258
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) vaikutuksia geneettisen 
monimuotoisuuden suojelemiseen ja sen 
kestävää hyödyntämistä;

Or. fr

Tarkistus 1259
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) keruutiheyttä, toimittamista, 
säilyttämistä ja käsittelyä;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 1260
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) tuottajan ja/tai teollisuuslaitoksen, jossa 
tuote on valmistettu tai käsitelty, 
tunnistamista tai rekisteröintiä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1261
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – m alakohta

Komission teksti Tarkistus

m) vesipitoisuuden prosenttiosuutta; Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1262
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – p alakohta

Komission teksti Tarkistus

p) kaupallisia asiakirjoja, saateasiakirjoja 
ja rekistereitä;

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 1263
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) varastointia, kuljetusta; Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1264
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) varastointia, kuljetusta; q) varastointia, kuljetusetäisyyksiä;

Or. fr

Tarkistus 1265
Elisabeth Jeggle

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – r alakohta

Komission teksti Tarkistus

r) varmentamismenettelyä; Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1266
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora



PE494.486v01-00 86/174 AM\909520FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – r alakohta

Komission teksti Tarkistus

r) varmentamismenettelyä; Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1267
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 kohta – t alakohta

Komission teksti Tarkistus

t) määräaikoja. Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1268
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kaupan 
pitämisen vaatimukset hedelmä- ja 
vihannesalalla koskevat erityisesti laatua, 
luokittelua, painoa, kokoa, pakkaamista, 
päällysmerkintöjä, varastointia, 
kuljetusta, tarjontamuotoa, kaupan 
pitämistä, alkuperää ja mahdollisesti 
merkintöjä.

Or. en
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Tarkistus 1269
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
määritellyt ala- tai tuotekohtaiset kaupan 
pitämisen vaatimukset vahvistetaan 
rajoittamatta maataloustuotteiden 
laatujärjestelmistä annetun asetuksen (EU) 
N:o [KOM(2010)733] IV osaston
soveltamista ja ottaen huomioon

3. Edellä olevan 1 kohdan nojalla 
määritellyt ala- tai tuotekohtaiset kaupan 
pitämisen vaatimukset vahvistetaan 
rajoittamatta 67 a–67 e artiklassa
tarkoitettuja vapaaehtoisia varattuja 
ilmaisuja koskevien vaatimusten ja 
maataloustuotteiden laatujärjestelmistä 
annetun asetuksen (EU) N:o 
[KOM(2010)733] IV osastossa 
tarkoitettujen laatuilmaisujen
soveltamista ja ottaen huomioon

Or. es

Perustelu

Tässä vaihtoehtoisessa sanamuodossa yhdistetään esittelijän ja komission ehdotukset niin, 
että tekstin ymmärrettävyys ja oikeusvarmuus paranevat myös toisaalla kuvattujen 
vapaaehtoisten laatuilmaisujen suhteen. 

Tarkistus 1270
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien 
maataloustuotannon paikka, joka on
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä tasolla;

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja;

Or. de
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Tarkistus 1271
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) menetelmät, joita käytetään tuotteiden 
fysikaalisten, kemiallisten ja 
aistinvaraisten ominaisuuksien 
määrittämiseen;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1272
James Nicholson, Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien 
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä 
tasolla;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kysymystä maataloustuotannon paikkaa koskevista merkinnöistä olisi käsiteltävä 
elintarviketietojen antamista kuluttajille koskevassa asetuksessa eikä maataloustuotteiden 
yhteisessä markkinajärjestelyssä.

Tarkistus 1273
Diane Dodds

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien 
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä 
tasolla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1274
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä tasolla;

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja, mikä varmistetaan 
säätämällä maataloustuotannon paikan 
ilmoittamisesta;

Or. it

Tarkistus 1275
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien 
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä tasolla;

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja;
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Or. en

Perustelu

Kaupan pitämisen vaatimukset kattavat monia kysymyksiä, eikä maataloustuotannon paikkaa 
koskevia merkintöjä ole syytä erityisesti korostaa. Viittaus siihen olisi poistettava 59 artiklan 
3 kohdan c alakohdasta.

Tarkistus 1276
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien 
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä 
tasolla;

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja.

Or. en

Tarkistus 1277
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien 
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä tasolla;

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien 
käytetyt tuotantojärjestelmät ja 
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä tasolla,
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Or. fr

Tarkistus 1278
Paolo De Castro

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien 
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä tasolla;

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien 
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä tasolla;
erityisesti tuoreiden hedelmien ja 
vihannesten sekä hedelmä- ja 
vihannesjalosteiden tapauksessa myös 
tuotteen alkuperämaa, luokka ja 
tarvittaessa lajike (tai kaupallinen tyyppi);

Or. it

Tarkistus 1279
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien 
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä tasolla;

c) tuottajien intressi ilmoittaa tuotteen 
ominaisuudet ja tuotantotapa sekä 
kuluttajien tarve saada riittäviä ja avoimia 
tuotetietoja mukaan lukien 
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä tasolla
korkeita hallintokustannuksia 
aiheuttamatta;

Or. es
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Perustelu

Maataloustuotannon paikkaa määriteltäessä on otettava kuluttajien tarpeiden lisäksi 
huomioon tuottajien intressi ilmoittaa tuotteiden erityispiirteet.

Tarkistus 1280
Salvatore Caronna

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien 
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä tasolla;

c) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja mukaan lukien 
maataloustuotannon paikka, joka on 
määriteltävä tapauskohtaisesti 
asianmukaisella maantieteellisellä tasolla;
erityisesti tuoreiden hedelmien ja 
vihannesten ja hedelmä- ja 
vihannesjalosteiden tapauksessa myös 
tuotteen alkuperämaa, luokka ja 
tarvittaessa lajike (tai kaupallinen tyyppi);

Or. it

Tarkistus 1281
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) tässä asetuksessa 
'maataloustuotannon paikalla' 
tarkoitetaan paikkaa, jossa 
elintarvikkeeseen liittyvä pääasiallinen 
viljely- tai karjankasvatustoiminta, myös 
tuotantoeläinten kasvatus ja pito tai 
sadonkorjuu, on tapahtunut, tai 
tapauksen mukaan sen tilan 
sijaintipaikkaa, jolta tuote on peräisin;
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Or. es

Tarkistus 1282
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) menetelmät, joita käytetään tuotteiden 
fysikaalisten, kemiallisten ja aistinvaraisten 
ominaisuuksien määrittämiseen;

d) menetelmät, joita käytetään tuotteiden 
fysikaalisten, kemiallisten, agronomisten
ja aistinvaraisten ominaisuuksien 
määrittämiseen;

Or. fr

Tarkistus 1283
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kansainvälisten elinten hyväksymät 
standardisuositukset.

e) liitteessä V tarkoitettujen
kansainvälisten elinten hyväksymät 
standardisuositukset.

Or. it

Tarkistus 1284
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – e a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

e a) mahdolliset riskit siitä, että kuluttajia 
johdetaan harhaan odotusten ja 
tottumusten perusteella, sekä tällaisten 
riskien poistamiseen käytettävien 
tiedotusmenetelmien saatavuuden ja 
käytettävyyden;

Or. it

Tarkistus 1285
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 3 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetulla maataloustuotannon paikalla 
tarkoitetaan viljely- tai kasvatuspaikkaa 
eli maata, josta jalostamaton 
maataloustuote tai elintarvikkeen 
valmistukseen tai tuotantoon käytettävä 
tuote on peräisin.

Or. it

Tarkistus 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
kaupan pitämisen vaatimuksia ja 
mahdollisia tuoreisiin hedelmiin ja 
vihanneksiin tai hedelmä- ja 
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vihannesjalosteisiin sovellettavia kaupan 
pitämisen vaatimuksia sovelletaan 
kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa, 
myös tuonnissa ja viennissä, ellei 
komissio säädä toisin.  

Or. pt

Tarkistus 1287
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Sellaisten tuoreiden hedelmien ja 
vihannesten tai hedelmä- ja 
vihannesjalosteiden haltija, joihin 
sovelletaan kaupan pitämisen 
vaatimuksia, ei saa pitää niitä esillä tai 
luovuttaa niitä myyntitarkoituksessa eikä 
pitää niitä kaupan unionissa, elleivät ne 
ole mainittujen vaatimusten mukaisia. 
Haltija vastaa siitä, että näitä vaatimuksia 
noudatetaan.

Or. pt

Tarkistus 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 c. Jäsenvaltioiden on hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalosteiden osalta tarkastettava 
valikoivasti riskianalyysin pohjalta, 
ovatko kyseiset tuotteet niitä koskevien 
kaupan pitämisen vaatimusten mukaisia, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
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sellaisten erityissäännösten soveltamista, 
joita komissio voi antaa erityisesti 
vaatimustenmukaisuustarkastusten 
yhdenmukaisesta soveltamisesta 
jäsenvaltioissa.  Nämä tarkastukset on 
kohdistettava tuotantoalueiden 
lähetyspaikkaan ja tuotteiden pakkaus- tai 
lastausvaiheeseen.   Kolmansista maista 
peräisin olevien tuotteiden tarkastukset on 
tehtävä ennen luovutusta vapaaseen 
liikkeeseen.

Or. pt

Tarkistus 1289
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
59 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

59 a artikla
Hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 

kaupan pitämistä koskevat 
lisävaatimukset

1. Hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden, 
jotka on tarkoitettu myytäviksi tuoreena 
kuluttajalle, alkuperämaa on ilmoitettava. 
Edellä 56 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettuja kaupan pitämisen 
vaatimuksia ja muita hedelmä- ja 
vihannesalaan ja hedelmä- ja 
vihannesjalostealaan sovellettavia kaupan 
pitämisen vaatimuksia sovelletaan 
kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa, 
myös tuonnissa ja viennissä, ellei 
komissio säädä toisin.
2. Kaupan pitämisen vaatimuksia, joista 
säädetään 21 kohdassa, ja muita 
hedelmä- ja vihannesalaan ja hedelmä- ja 
vihannesjalostealaan sovellettavia kaupan 
pitämisen vaatimuksia sovelletaan 
kaikissa kaupan pitämisen vaiheissa, 
myös tuonnissa ja viennissä, ellei 
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komissio säädä toisin.
3. Sellaisten hedelmä- ja vihannesalan 
sekä hedelmä- ja vihannesjalostejalan 
tuotteiden haltija, joita hyväksytyt kaupan 
pitämisen vaatimukset koskevat, ei saa 
pitää niitä esillä myyntitarkoituksessa, 
saattaa myyntiin tai myydä, toimittaa tai 
pitää kaupan niitä jollakin muulla tavoin 
yhteisössä, elleivät ne ole mainittujen 
vaatimusten mukaisia, ja hän vastaa siitä, 
että näitä vaatimuksia noudatetaan.
4. Jäsenvaltioiden on hedelmä- ja 
vihannesalan sekä hedelmä- ja 
vihannesjalostealan osalta tarkastettava 
valikoivasti riskianalyysin perusteella, 
ovatko kyseiset tuotteet niitä koskevien 
kaupan pitämisen vaatimusten mukaisia, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta niiden 
komission mahdollisesti vahvistamien 
erityissäännösten soveltamista, jotka 
koskevat erityisesti 
vaatimustenmukaisuustarkastusten 
yhdenmukaista soveltamista 
jäsenvaltioissa. Nämä tarkastukset on 
kohdistettava tuotantoalueilta lähtöä 
edeltävään tuotteiden pakkaus- tai 
lastausvaiheeseen. Kolmansista maista 
peräisin olevien tuotteiden osalta 
tarkastukset on tehtävä ennen luovutusta 
vapaaseen liikkeeseen.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan kaupan pitämisen vaatimuksia koskevan komission ehdotuksen 
sanamuoto, jota ei ole yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen muutosehdotuksessa.

Tarkistus 1290
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
59 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

59 a artikla
Humalan varmentaminen

1. Yhteisössä korjattuihin tai 
valmistettuihin humala-alan tuotteisiin on 
sovellettava varmentamismenettelyä.
2. Varmennustodistus voidaan antaa 
ainoastaan tuotteille, joiden laatu vastaa 
määrätylle kaupan pitämisen vaiheelle 
asetettuja vähimmäisvaatimuksia. 
Humalajauheelle, lupuliinipitoiselle 
humalajauheelle, humalauutteelle ja 
humalatuotteiden seoksille voidaan antaa 
varmennustodistus ainoastaan, jos näiden 
tuotteiden alfahappopitoisuus ei ole 
pienempi kuin sen humalan 
alfahappopitoisuus, josta ne on 
valmistettu.
3. Varmennustodistuksessa on 
ilmoitettava vähintään
a) humalan tuotantopaikka tai -paikat;
b) sadonkorjuuvuosi tai -vuodet;
c) lajike tai lajikkeet.
4. Humala-alan tuotteita voidaan pitää 
kaupan tai viedä ainoastaan, jos niille on 
annettu 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu 
varmennustodistus.
Jos on kyse humala-alan tuontituotteista, 
128 a artiklan 2 kohdassa säädettyä 
todistusta pidetään varmennustodistusta 
vastaavana.
5. Komissio voi toteuttaa 4 kohdasta 
poikkeavia toimenpiteitä
a) tiettyjen kolmansien maiden kaupan 
vaatimusten täyttämiseksi;
tai
b) tiettyjen erityiskäyttöön tarkoitettujen 
tuotteiden osalta.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
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toimenpiteillä
a) ei saa vaikuttaa varmennustodistuksen 
saaneiden tuotteiden tavanomaiseen 
kaupan pitämiseen;
b) on varmistettava, että vältetään 
kaikenlaiset näitä tuotteita koskevat 
epäselvyydet.

Or. de

Tarkistus 1291
Rareş-Lucian Niculescu

Ehdotus asetukseksi
59 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

59 a artikla
Hedelmien ja vihannesten kaupan 
pitämistä koskevat vaatimukset
1. Komissio voi säätää seuraavien alojen 
yhden tai useamman tuotteen kaupan 
pitämistä koskevista vaatimuksista:
b) hedelmät ja vihannekset;
c) hedelmä- ja vihannesjalosteet.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
vaatimukset
a) on vahvistettava ottaen huomioon 
erityisesti
i) asianomaisten tuotteiden erityispiirteet;
ii) tarve varmistaa edellytykset kyseisten 
tuotteiden sujuvalle myynnille 
markkinoilla;
iii) kuluttajien tarve saada riittäviä ja 
avoimia tuotetietoja, sisältäen erityisesti 
hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä-
ja vihannesjalostealan tuotteiden osalta 
tuotteen alkuperämaan, luokan ja tarpeen 
mukaan lajikkeen (tai kaupallisen 
tyypin);
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v) hedelmä- ja vihannesalan sekä 
hedelmä- ja vihannesjalostejalan osalta 
YK:n Euroopan talouskomission 
(YK/ECE) hyväksymät 
standardisuositukset;
b) voivat koskea erityisesti tuotteen laatua, 
luokittelua, painoa, kokoluokittelua, 
pakkaamista, käärimistä, varastointia, 
kuljetusta, tarjontamuotoa, kaupan 
pitämistä, alkuperää ja 
pakkausmerkintöjä.
3. Jollei komissio muuta säädä 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen perusteiden 
mukaisesti, tuotteita, joille on vahvistettu 
kaupan pitämisen vaatimukset, voidaan 
pitää kaupan unionissa vain kyseisiä 
vaatimuksia noudattaen.
Jäsenvaltioiden on tarkastettava, ovatko 
nämä tuotteet mainittujen vaatimusten 
mukaiset, ja sovellettava tarvittaessa 
seuraamuksia, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sellaisten erityissäännösten 
soveltamista, joita komissio voi hyväksyä 
87 artiklan mukaisesti.
Hedelmä- ja vihannesalan tuotteiden 
kaupan pitämistä koskevat 
lisävaatimukset
1. Hedelmä- ja vihannesalan tuotteita, 
jotka on tarkoitettu myytäviksi tuoreena 
kuluttajalle, voidaan pitää kaupan 
ainoastaan, jos ne ovat terveitä, puhtaita 
ja laadultaan kauppakelpoisia ja jos 
alkuperämaa on ilmoitettu.
2. Tämän artiklan 1 kohdassa 
ja 113 artiklan 1 kohdan 
b ja c alakohdassa tarkoitettuja kaupan 
pitämistä koskevia vaatimuksia 
sovelletaan kaikissa kaupan pitämisen 
vaiheissa, myös tuonnissa ja viennissä, 
ellei komissio säädä toisin.
3. Sellaisten hedelmä- ja vihannesalan 
sekä hedelmä- ja vihannesjalostejalan 
tuotteiden haltija, joita hyväksytyt kaupan 
pitämisen vaatimukset koskevat, ei saa 
pitää niitä esillä myyntitarkoituksessa, 
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saattaa myyntiin tai myydä, toimittaa tai 
pitää kaupan niitä jollakin muulla tavoin 
unionissa, elleivät ne ole mainittujen 
vaatimusten mukaisia, ja hän vastaa siitä, 
että näitä vaatimuksia noudatetaan.
4. Sen lisäksi, mitä 113 artiklan 3 kohdan 
toisessa alakohdassa säädetään, ja 
rajoittamatta niiden erityissäännösten 
soveltamista, joita komissio voi vahvistaa 
87 artiklan mukaisesti erityisesti 
vaatimustenmukaisuustarkastusten 
yhdenmukaisesta soveltamisesta 
jäsenvaltioissa, jäsenvaltioiden on 
hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä-
ja vihannesjalostealan osalta tarkastettava 
valikoivasti riskianalyysin pohjalta, 
ovatko kyseiset tuotteet niitä koskevien 
kaupan pitämisen vaatimusten mukaisia. 
Nämä tarkastukset on kohdistettava 
tuotantoalueilta lähtöä edeltävään 
tuotteiden pakkaus- tai lastausvaiheeseen. 
Kolmansista maista peräisin olevien 
tuotteiden osalta tarkastukset on tehtävä 
ennen luovutusta vapaaseen liikkeeseen.

Or. en

Tarkistus 1292
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Määritelmät, nimitykset ja
myyntinimitykset eräiden alojen ja 

tuotteiden osalta

Määritelmät, nimitykset, myyntinimitykset 
ja muut perussäännökset eräiden alojen ja 

tuotteiden osalta

Or. es

Perustelu

Koska liitteissä käsitellään muutakin kuin vain määritelmiä ja myyntinimityksiä, esimerkiksi 
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luokittelusäännöksiä, artiklan otsikon on oltava laajempi.

Tarkistus 1293
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Määritelmät, nimitykset ja 
myyntinimitykset eräiden alojen ja 

tuotteiden osalta

Määritelmät, nimitykset, myyntinimitykset 
ja muut perussäännökset eräiden alojen ja 

tuotteiden osalta

Or. es

Perustelu

Artikla kattaa määritelmien ja myyntinimitysten lisäksi muitakin säännöksiä, esimerkiksi 
luokittelusta. Siksi otsikon on oltava laajempi.

Tarkistus 1294
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) siipikarjanliha; e) siipikarjan liha ja munat;

Or. es

Tarkistus 1295
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Ottaen huomioon tekninen kehitys ja 
tarve mukautua kehittyvään 
kuluttajakysyntään sekä tuoteinnovoinnin 
jarruttamisen estämiseksi siirretään 
komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat liitteessä VI säädettyihin 
määritelmiin ja myyntinimityksiin 
tehtäviä muutoksia sekä poikkeuksia tai 
vapautuksia niistä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ottaen huomioon tekninen kehitys ja 
tarve mukautua kehittyvään 
kuluttajakysyntään sekä tuoteinnovoinnin 
jarruttamisen estämiseksi siirretään 
komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat liitteessä VI säädettyihin 
määritelmiin ja myyntinimityksiin 
tehtäviä muutoksia sekä poikkeuksia tai 
vapautuksia niistä.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1297
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ottaen huomioon tekninen kehitys ja 
tarve mukautua kehittyvään 
kuluttajakysyntään sekä tuoteinnovoinnin 
jarruttamisen estämiseksi siirretään 
komissiolle 160 artiklan mukaisesti valta 
antaa delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat liitteessä VI säädettyihin 
määritelmiin ja myyntinimityksiin 
tehtäviä muutoksia sekä poikkeuksia tai 
vapautuksia niistä.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1298
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vähäalkoholisen viinin ja 
alkoholittoman viinin 
valmistusmenetelmien vahvistamiseksi 
siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan sallitut 
viininvalmistusmenetelmät 
vähäalkoholisen viinin ja alkoholittoman 
viinin tuottamiseksi liitteessä VI olevan 
II osan 1A ja 1B kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
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justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market. In order to facilitate the development of the market in 
reduced alcohol or de-alcoholised wines  new categories should be introduced for wine 
produced using technologies in order to achieve lower alcohol levels: reduced alcohol wine 
and de-alcoholised wine. Providing for these categories would enable wines using these 
technologies to be marketed as reduced alcohol or de-alcoholised wine and would provide 
greater clarity and consumer choice while supporting innovation and growth in this key area.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1299
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin alan erityispiirteet huomioon 
ottaen siirretään komissiolle 160 artiklan
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan kuhunkin 
vaatimukseen sovellettava sallittu 
poikkeama, jonka ylittyessä koko tuote-
erää pidetään vaatimuksen vastaisena.

Kunkin alan erityispiirteet huomioon 
ottaen tavallisen menettelyn mukaisesti 
voidaan vahvistaa kuhunkin vaatimukseen 
sovellettava sallittu poikkeama, jonka 
ylittyessä koko tuote-erää pidetään 
vaatimuksen vastaisena.

Or. it

Tarkistus 1300
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poikkeustapauksissa tai markkinakriisien 
aikana komissio voi antaa rajoitetuksi 
ajaksi delegoituja säädöksiä, joilla 
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vahvistetaan kuhunkin vaatimukseen 
sovellettava sallittu poikkeama, jonka 
ylittyessä koko tuote-erää pidetään 
vaatimuksen vastaisena.

Or. it

Tarkistus 1301
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotettaessa ja säilytettäessä liitteessä VI 
olevassa II osassa lueteltuja tuotteita 
unionissa saa käyttää vain niitä 
viininvalmistusmenetelmiä, jotka ovat 
sallittuja liitteen VII mukaisesti ja joista 
säädetään 59 artiklan 2 kohdan 
g alakohdassa ja 65 artiklan 2 ja 
3 kohdassa.

Tuotettaessa ja säilytettäessä liitteessä VI 
olevassa II osassa lueteltuja tuotteita 
unionissa saa käyttää vain niitä 
viininvalmistusmenetelmiä, jotka ovat 
sallittuja liitteen VII ja 2 kohdan 
mukaisesti ja joista säädetään 65 artiklan 
2 ja 3 kohdassa.

Or. fr

Tarkistus 1302
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tuotettaessa ja säilytettäessä liitteessä VI 
olevassa II osassa lueteltuja tuotteita 
unionissa saa käyttää vain niitä 
viininvalmistusmenetelmiä, jotka ovat 
sallittuja liitteen VII mukaisesti ja joista 
säädetään 59 artiklan 2 kohdan 
g alakohdassa ja 65 artiklan 2 ja 

Tuotettaessa ja säilytettäessä liitteessä VI 
olevassa II osassa lueteltuja tuotteita 
unionissa saa käyttää vain niitä 
viininvalmistusmenetelmiä, jotka ovat 
sallittuja liitteen VII mukaisesti ja joista 
säädetään 68 artiklan h alakohdassa ja 
65 artiklan 2 ja 3 kohdassa.
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3 kohdassa.

Or. es

Perustelu

Viininvalmistusmenetelmät olisi hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksillä, ei delegoiduilla 
säädöksillä. Siksi ehdotetaan niiden poistamista tästä kohdasta ja sisällyttämistä 68 artiklan 
h alakohtaan.

Tarkistus 1303
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – c alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tuotteet, joita ei saa pitää kaupan, on 
hävitettävä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
sallia, että tiettyjä sellaisia tuotteita, 
joiden ominaisuudet jäsenvaltiot 
määrittävät, voidaan käyttää tislaamoissa, 
etikkavalmistamoissa tai teollisuudessa.

Or. fr

Perustelu

Säännökset sellaisen viinin hävittämisestä, joka ei täytä vaatimuksia, ovat keskeisiä, joten ne 
on sisällytettävä perussäädökseen.

Tarkistus 1304
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Salliessaan 59 artiklan 2 kohdan 
g alakohdassa tarkoitetun 
viininvalmistusmenetelmän komissio

2. Tehdessään ehdotuksia 1 kohdassa
tarkoitetun viininvalmistusmenetelmän 
sallimiseksi komissio



PE494.486v01-00 108/174 AM\909520FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistus 1305
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Salliessaan 59 artiklan 2 kohdan 
g alakohdassa tarkoitetun 
viininvalmistusmenetelmän komissio

2. Salliessaan 68 artiklan h alakohdassa
tarkoitetun viininvalmistusmenetelmän

Or. es

Perustelu

Viininvalmistusmenetelmät olisi hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksillä, ei delegoiduilla 
säädöksillä. Siksi ehdotetaan niiden poistamista tästä kohdasta ja sisällyttämistä 68 artiklan 
h alakohtaan.

Tarkistus 1306
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ottaa huomioon Kansainvälisen 
viinijärjestön OIV:n suosittelemat ja 
julkaisemat viininvalmistus- ja 
määritysmenetelmät ja sellaisten 
viininvalmistusmenetelmien, jotka eivät 
ole vielä sallittuja, koekäytön tulokset;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 1307
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber
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Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 59 artiklan 
3 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja 
menetelmiä liitteessä VI olevassa 
II osassa lueteltujen tuotteiden osalta. 
Kyseisten menetelmien on perustuttava 
asiaa koskeviin OIV:n suosittelemiin ja 
julkaisemiin menetelmiin, elleivät ne olisi 
tehottomia tai epäasianmukaisia 
tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään 
nähden. Tämä täytäntöönpanosäädös 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Viinialan tuotteiden koostumuksen 
määrittämiseksi käytettävät menetelmät ja 
säännöt sen määrittämiseksi, onko 
tuotteita käsitelty sallittujen 
viininvalmistusmenetelmien vastaisesti, 
hyväksytään perussopimuksen 43 artiklan 
2 kohdan mukaisesti. Kyseisten 
menetelmien ja sääntöjen on perustuttava 
asiaa koskeviin OIV:n suosituksiin, 
elleivät ne olisi tehottomia tai 
epäasianmukaisia unionin tavoittelemaan
päämäärään nähden.

Or. de

Perustelu

Tämän artiklan 3 kohtaa on muutettava, koska 58 ja 59 artiklassa viini jätetään kaupan 
pitämisen vaatimusten ulkopuolelle. Siksi määrittämismenetelmät ja säännöt on hahmoteltava 
uudelleen.

Tarkistus 1308
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 59 artiklan 
3 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja 
menetelmiä liitteessä VI olevassa II osassa 
lueteltujen tuotteiden osalta. Kyseisten 
menetelmien on perustuttava asiaa 
koskeviin OIV:n suosittelemiin ja 
julkaisemiin menetelmiin, elleivät ne olisi 

Edellä 59 artiklan 3 kohdan d alakohdassa 
tarkoitetut menetelmät liitteessä VI 
olevassa II osassa lueteltujen tuotteiden 
osalta hyväksytään perussopimuksen 
43 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 
Kyseisten menetelmien on perustuttava 
asiaa koskeviin OIV:n suosittelemiin ja 
julkaisemiin menetelmiin, elleivät ne olisi 
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tehottomia tai epäasianmukaisia 
tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään 
nähden. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

tehottomia tai epäasianmukaisia 
tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään 
nähden.

Or. it

Tarkistus 1309
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
64 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

64 a artikla
Humalan varmentaminen

1. Unionissa korjattuihin tai 
valmistettuihin humala-alan tuotteisiin on 
sovellettava varmentamismenettelyä.
2. Varmennustodistus voidaan antaa 
ainoastaan tuotteille, joiden laatu vastaa 
määrätylle kaupan pitämisen vaiheelle 
asetettuja vähimmäisvaatimuksia. 
Humalajauheelle, lupuliinipitoiselle 
humalajauheelle, humalauutteelle ja 
humalatuotteiden seoksille voidaan antaa 
varmennustodistus ainoastaan, jos näiden 
tuotteiden alfahappopitoisuus ei ole 
pienempi kuin sen humalan
alfahappopitoisuus, josta ne on 
valmistettu.
3. Varmennustodistuksessa on 
ilmoitettava vähintään
a) humalan tuotantopaikka;
b) sadonkorjuuvuosi;
c) lajike tai lajikkeet.
4. Humala-alan tuotteita voidaan pitää 
kaupan tai viedä ainoastaan, jos niille on 
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annettu 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu 
varmennustodistus.
Jos on kyse humala-alan tuontituotteista, 
129 a artiklan 2 kohdassa säädettyä 
todistusta pidetään varmennustodistusta 
vastaavana.
5. Komissio voi toteuttaa 4 kohdasta 
poikkeavia toimenpiteitä
a) tiettyjen kolmansien maiden kaupan 
vaatimusten täyttämiseksi; tai
b) tiettyjen erityiskäyttöön tarkoitettujen 
tuotteiden osalta.
Edellisessä alakohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet
a) vahvistetaan 
täytäntöönpanosäädöksillä 162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen;
b) eivät saa vaikuttaa 
varmennustodistuksen saaneiden 
tuotteiden tavanomaiseen kaupan 
pitämiseen;
c) toteutetaan varmistaen, että vältetään 
kaikenlaiset näitä tuotteita koskevat 
epäselvyydet.

Or. es

Perustelu

Tätä säännöstä, joka vastaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 117 artiklaa, ei pidä poistaa, 
koska se heikentäisi unionissa tuotetun humalan laatua. EU:ssa vallitsee lisäksi 
laadunvarmennusjärjestelmiä tukeva suuntaus. Ei ole perusteltua poistaa 
varmentamisjärjestely tältä alalta, jolla se on jo käytössä.

Tarkistus 1310
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Ehdotus asetukseksi
64 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

64 a artikla
Humalan varmentaminen

1. Unionissa korjattuihin tai 
valmistettuihin humala-alan tuotteisiin on 
sovellettava varmentamismenettelyä.
2. Varmennustodistus voidaan antaa 
ainoastaan tuotteille, joiden laatu vastaa 
määrätylle kaupan pitämisen vaiheelle 
asetettuja vähimmäisvaatimuksia. 
Humalajauheelle, lupuliinipitoiselle 
humalajauheelle, humalauutteelle ja 
humalatuotteiden seoksille voidaan antaa 
varmennustodistus ainoastaan, jos näiden 
tuotteiden alfahappopitoisuus ei ole 
pienempi kuin sen humalan 
alfahappopitoisuus, josta ne on 
valmistettu.
3. Varmennustodistuksessa on 
ilmoitettava vähintään
a) humalan tuotantopaikka;
b) sadonkorjuuvuosi;
c) lajike tai lajikkeet.
4. Humala-alan tuotteita voidaan pitää 
kaupan tai viedä ainoastaan, jos niille on 
annettu 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu 
varmennustodistus.
Jos on kyse humala-alan tuontituotteista, 
129 a artiklan 2 kohdassa säädettyä 
todistusta pidetään varmennustodistusta 
vastaavana.
5. Komissio voi toteuttaa 4 kohdasta 
poikkeavia toimenpiteitä
a) tiettyjen kolmansien maiden kaupan 
vaatimusten täyttämiseksi; tai
b) tiettyjen erityiskäyttöön tarkoitettujen 
tuotteiden osalta.
Edellisessä alakohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet
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a) vahvistetaan 
täytäntöönpanosäädöksillä 162 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen;
b) eivät saa vaikuttaa 
varmennustodistuksen saaneiden 
tuotteiden tavanomaiseen kaupan 
pitämiseen;
c) toteutetaan varmistaen, että vältetään 
kaikenlaiset näitä tuotteita koskevat 
epäselvyydet.

Or. es

Perustelu

Tätä säännöstä, joka vastaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 117 artiklaa, ei pidä poistaa, 
koska se heikentäisi unionissa tuotetun humalan laatua. EU:ssa vallitsee lisäksi 
laadunvarmennusjärjestelmiä tukeva suuntaus. Ei ole perusteltua poistaa 
varmentamisjärjestely tältä alalta, jolla se on jo käytössä tämän säännöksen ansiosta.

Tarkistus 1311
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat sallia sellaisten 
viininvalmistusmenetelmien, jotka eivät 
ole sallittuja, koekäytön edellytyksin, jotka 
komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä 4 kohdan mukaisesti.

3. Jäsenvaltiot voivat sallia sellaisten 
viininvalmistusmenetelmien, jotka eivät 
ole sallittuja, koekäytön.

Or. it

Tarkistus 1312
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 
erityispiirteet ja eräiden 
maataloustuotteiden erityisluonne 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään
edellytykset, joilla tuontituotteiden 
katsotaan noudattavan unionin kaupan 
pitämisen vaatimuksia vastaavalla tasolla 
ja joiden ansiosta voidaan poiketa 
58 artiklasta, sekä vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat kaupan pitämisen
vaatimusten soveltamista unionista 
vietäviin tuotteisiin.

Ottaen huomioon unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 
erityispiirteet ja eräiden 
maataloustuotteiden erityisluonne ja tarve 
varmistaa, ettei kuluttajia johdeta 
harhaan heidän odotustensa ja 
tottumustensa perusteella, on mahdollista 
määritellä tavallisen menettelyn 
mukaisesti edellytykset, joilla 
tuontituotteiden katsotaan noudattavan 
unionin kaupan pitämisen vaatimuksia 
vastaavalla tasolla ja joiden ansiosta 
voidaan poiketa 58 artiklasta, sekä 
vahvistaa säännöt, jotka koskevat kaupan 
pitämisen vaatimusten soveltamista 
unionista vietäviin tuotteisiin.

Or. it

Tarkistus 1313
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 
erityispiirteet ja eräiden 
maataloustuotteiden erityisluonne 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään edellytykset, 
joilla tuontituotteiden katsotaan 
noudattavan unionin kaupan pitämisen 
vaatimuksia vastaavalla tasolla ja joiden 
ansiosta voidaan poiketa 58 artiklasta, 
sekä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 
kaupan pitämisen vaatimusten soveltamista 

Ottaen huomioon unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 
erityispiirteet ja eräiden 
maataloustuotteiden erityisluonne 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään edellytykset, 
joilla tuontituotteiden katsotaan 
noudattavan unionin kaupan pitämisen 
vaatimuksia vastaavalla tasolla, sekä 
vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 
kaupan pitämisen vaatimusten soveltamista 
unionista vietäviin tuotteisiin.
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unionista vietäviin tuotteisiin.

Or. en

Perustelu

Edellytyksestä, että tuotteiden on täytettävä EU:n kaupan pitämisen vaatimukset, ei pidä 
myöntää poikkeuksia. Tämä on linjassa elintarvikelainsäädännöstä annetun asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 11 artiklan kanssa, jonka mukaan yhteisöön sen markkinoille saatettaviksi 
tuotujen elintarvikkeiden ja rehujen on oltava elintarvikelainsäädännön asiaa koskevien 
vaatimusten tai yhteisön vähintään vastaaviksi tunnustamien edellytysten mukaisia.

Tarkistus 1314
Jens Rohde

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Ottaen huomioon unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 
erityispiirteet ja eräiden 
maataloustuotteiden erityisluonne 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään edellytykset, 
joilla tuontituotteiden katsotaan 
noudattavan unionin kaupan pitämisen 
vaatimuksia vastaavalla tasolla ja joiden 
ansiosta voidaan poiketa 58 artiklasta, sekä 
vahvistetaan säännöt, jotka koskevat 
kaupan pitämisen vaatimusten 
soveltamista unionista vietäviin 
tuotteisiin.

Ottaen huomioon unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 
erityispiirteet ja eräiden 
maataloustuotteiden erityisluonne 
siirretään komissiolle 160 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa määritellään edellytykset, 
joilla tuontituotteiden katsotaan 
noudattavan unionin kaupan pitämisen 
vaatimuksia vastaavalla tasolla ja joiden 
ansiosta voidaan poiketa 58 artiklasta.

Or. en

Perustelu

There is no need to impose more than the strict EU food safety and hygiene rules to producers 
in the EU for their products only intended for export to third markets. On the international 
markets the specific marketing, composition and labelling standards should be defined by the 
relevant 3rd country. If additional marketing standards would be introduced, EU producers 
would have to live up to two sets of marketing standards when exporting products. This will 
put them in a disadvantaged competitive situation compared to their international 
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competitors, who would only have to live up to the marketing standards on the given market.
EU rules should be valid for the internal market only, except for food safety and hygiene, as 
already mentioned. Any change of this cannot be considered a non-essential part of 
legislation, and therefore not be part of a delegated power.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 1315
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyissä sopimuksissa toisin 
määrätä, tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut tuotteet on tuotettava OIV:n 
suosittelemien ja julkaisemien tai unionin 
tässä asetuksessa sallimien 
viininvalmistusmenetelmien mukaisesti.

2. Jollei perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyissä sopimuksissa toisin 
määrätä, tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut tuotteet on tuotettava unionin 
tässä asetuksessa sallimien 
viininvalmistusmenetelmien mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Teksti on poistettava, koska tämä sääntö saattaisi johtaa unionin tuottajien syrjintään, jos 
unioni säätää OIV:n suosittelemia tiukemmista menetelmistä.

Tarkistus 1316
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyissä sopimuksissa toisin 
määrätä, tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut tuotteet on tuotettava OIV:n 
suosittelemien ja julkaisemien tai unionin 
tässä asetuksessa sallimien 

2. Jollei perussopimuksen 218 artiklan 
mukaisesti tehdyissä sopimuksissa toisin 
määrätä, tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetut tuotteet on tuotettava unionin 
tässä asetuksessa sallimien 
viininvalmistusmenetelmien mukaisesti.
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viininvalmistusmenetelmien mukaisesti.

Edellä olevasta 1 kohdasta poikkeavia 
toimenpiteitä voidaan hyväksyä 
62 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa unionin tuottajien oikeudenmukainen kohtelu suhteessa kolmansien 
maiden kilpailijoihin, tuontiviini on yleensä tuotettava unionissa sallituin 
viininvalmistusmenetelmin. Poikkeuksista viininvalmistusmenetelmien hyväksyntää varten 
voidaan päättää 62 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Tarkistus 1317
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tuontituotteita koskevista 2 kohdan 
säännöksistä poikkeavia toimenpiteitä 
voidaan hyväksyä perussopimuksen 
43 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 1318
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet, jotka koskevat tämän jakson 
soveltamista ja erityisesti

Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet, jotka koskevat tämän jakson 
soveltamista ja

Or. fr
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Tarkistus 1319
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet, jotka koskevat tämän jakson 
soveltamista ja erityisesti

Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat 
toimenpiteet, jotka koskevat tämän jakson 
soveltamista ja

Or. de

Tarkistus 1320
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 
täytäntöönpanoa;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 1321
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä VI säädettyjen määritelmien 
ja myyntinimitysten täytäntöönpanoa;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 1322
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä VI säädettyjen määritelmien ja 
myyntinimitysten täytäntöönpanoa;

b) liitteessä VI säädettyjen määritelmien ja 
myyntinimitysten täytäntöönpanoa 
koskevien sääntöjen antamista;

Or. es

Perustelu

Tätä täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevaa artiklaa muutetaan 59, 62 ja 65 artiklaan 
ehdotettujen tarkistusten johdosta.

Tarkistus 1323
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) sallitun poikkeaman vahvistamista; f) sallitun poikkeaman vahvistamista 
koskevien sääntöjen antamista;

Or. es

Perustelu

Tätä täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevaa artiklaa muutetaan 59, 62 ja 65 artiklaan 
ehdotettujen tarkistusten johdosta.

Tarkistus 1324
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) edellä olevan 66 artiklan 
täytäntöönpanoa.

g) edellä olevan 66 artiklan 
täytäntöönpanoa koskevien sääntöjen 
antamista.

Or. es

Perustelu

Tätä täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevaa artiklaa muutetaan 59, 62 ja 65 artiklaan 
ehdotettujen tarkistusten johdosta.

Tarkistus 1325
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) sellaisten viinien, jotka eivät täytä 
vaatimuksia, markkinoilta vetämistä ja 
hävittämistä koskevia 
täytäntöönpanosäännöksiä;

Or. fr

Tarkistus 1326
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) sääntöjen antamista uusien 
viininvalmistusmenetelmien 
hyväksymisestä sekä puristemehun ja 
viinin leikkaamisesta, mukaan lukien 
näiden määritelmät, sekoittaminen ja 
rajoitukset.
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Or. es

Perustelu

Tätä täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevaa artiklaa muutetaan 59, 62 ja 65 artiklaan 
ehdotettujen tarkistusten johdosta.

Tarkistus 1327
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) sellaisten 
viininvalmistusmenetelmien, jotka eivät 
ole sallittuja, koekäyttöä koskevia 
täytäntöönpanosäännöksiä;

Or. fr

Tarkistus 1328
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g b) sääntöjen antamista 65 artiklassa 
tarkoitetuin kokeellisin menetelmin 
saatujen tuotteiden hallussapidosta, 
liikkuvuudesta ja käytöstä.

Or. es

Perustelu

Tätä täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevaa artiklaa muutetaan 59, 62 ja 65 artiklaan 
ehdotettujen tarkistusten johdosta.
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Tarkistus 1329
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 1 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g c) väkevöimistä sekä happamuuden 
vähentämistä ja lisäämistä koskevia 
täytäntöönpanosäännöksiä;

Or. fr

Perustelu

On säädettävä komission mahdollisuudesta antaa täytäntöönpanosäännöksiä 
viininvalmistusmenetelmistä.

Tarkistus 1330
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Ehdotus asetukseksi
68 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 a artikla
Pakolliset merkinnät

1. Elintarvikkeen päällysmerkinnöissä tai 
sen mukana olevissa asiakirjoissa on 
ilmoitettava alkuperämaa tai lähtöpaikka.
2. Jos ilmoitettu elintarvikkeen 
alkuperämaa tai lähtöpaikka ei ole sama 
kuin sen pääainesosan alkuperämaa tai 
lähtöpaikka, ilmoitetaan
a) kyseisen pääainesosan alkuperämaa tai 
lähtöpaikka
b) tai, että pääainesosan alkuperämaa tai 
lähtöpaikka on eri kuin elintarvikkeen 
alkuperämaa tai lähtöpaikka.

Or. es
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Perustelu

Kuluttajille on tiedotettava tarkoituksenmukaisilla tavoilla, että unionin 
elintarvikelainsäädännön vaatimukset eroavat kolmansien maiden vastaavista säännöistä.

Tarkistus 1331
Hans-Peter Mayer

Ehdotus asetukseksi
68 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 a artikla
Siirretty säädösvalta

Siirretään komissiolle valta antaa 
160 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan
a) kaupan pitämisen yleisvaatimuksen 
täytäntöönpanosäännöt;
b) liitteessä VI säädettyjen määritelmien 
ja myyntinimitysten 
täytäntöönpanosäännöt.

Or. de

Tarkistus 1332
José Bové
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tarjonnan hallinta;

Or. fr

Tarkistus 1333
José Bové
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c b) kestävän tuotannon kehittyneiden 
toimenpiteiden lujittaminen merkintöjen 
ja päällysmerkintöjen avulla.

Or. fr

Tarkistus 1334
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) 'alkuperänimityksellä' tarkoitetaan 
alueen, tietyn paikan tai poikkeuksellisissa 
ja asianmukaisesti perustelluissa
tapauksissa maan nimeä, jota käytetään 
kuvaamaan 69 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua tuotetta, joka on seuraavien 
vaatimusten mukainen:

a) 'alkuperänimityksellä' tarkoitetaan 
alueen, tietyn paikan tai poikkeuksellisissa 
tapauksissa maan nimeä, jota käytetään 
kuvaamaan 69 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua tuotetta, joka on seuraavien 
vaatimusten mukainen:

Or. es

Perustelu

Tätä nykyisten säännösten muutosta ei voida hyväksyä, koska se antaa komissiolle 
tulkintamahdollisuuden, jota sillä ei aiemmin ollut.

Tarkistus 1335
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iv) tuote on saatu Vitis vinifera -lajiin 
kuuluvista rypälelajikkeista;

iv) tuote on saatu Vitis vinifera -lajiin 
kuuluvista rypälelajikkeista tai Vitis 
vinifera -lajin ja muiden Vitis-suvun 
lajien välisestä risteytyksestä;

Or. en

Perustelu

Hybridiviiniä on myös tuettava sen tautikestävyyden vuoksi.

Tarkistus 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

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

Komission teksti Tarkistus

d a) sisältävät rypälelajikkeen nimen ja 
maantieteellisen viittauksen.

Or. it

Tarkistus 1337
Herbert Dorfmann

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

Komission teksti Tarkistus

a a) suojattava nimi;

Or. it
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Tarkistus 1338
Herbert Dorfmann

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viinin tai viinien kuvaus;
i) viineistä, joilla on alkuperänimitys, 
kuvaus niiden tärkeimmistä analyyttisistä 
ja aistinvaraisista ominaisuuksista;
ii) viineistä, joilla on maantieteellinen 
merkintä, kuvaus niiden tärkeimmistä 
analyyttisista ominaisuuksista sekä 
arviointi tai ilmoitus niiden 
aistinvaraisista ominaisuuksista;

Or. it

Tarkistus 1339
Herbert Dorfmann

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

Komission teksti Tarkistus

c a) viinin tai viinien valmistuksessa 
mahdollisesti käytettävät erityiset 
viininvalmistusmenetelmät ja viinin tai 
viinien valmistusta koskevat rajoitukset;

Or. it

Tarkistus 1340
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

d a) asianomaisen maantieteellisen 
alueen rajaus;

Or. it

Tarkistus 1341
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) enimmäistuotos hehtaaria kohden;

Or. it

Tarkistus 1342
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d c) maininta rypälelajikkeesta tai 
-lajikkeista, joista viini tai viinit on saatu;

Or. it

Tarkistus 1343
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – d d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d d) tiedot 118 b artiklan 1 kohdan 
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a alakohdan i alakohdassa tai tapauksen 
mukaan 118 b artiklan 1 kohdan 
b alakohdan i alakohdassa tarkoitetusta 
yhteydestä;

Or. it

Tarkistus 1344
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – d e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d e) unionin tai kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetut vaatimukset 
tai, jos jäsenvaltiot niin säätävät, 
suojattua alkuperänimitystä tai suojattua 
maantieteellistä merkintää hallinnoivan 
organisaation vahvistamat vaatimukset, 
ottaen huomioon, että vaatimusten on 
oltava puolueettomia ja syrjimättömiä 
sekä unionin lainsäädännön mukaisia;

Or. it

Tarkistus 1345
Herbert Dorfmann

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta – d f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d f) eritelmää koskevien säännösten 
noudattamisen tarkastamisesta 
huolehtivien viranomaisten tai laitosten 
nimi ja osoite ja niiden erityistehtävät.

Or. it
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Tarkistus 1346
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

Siinä on oltava vähintään
a) suojattava nimi;
b) viinin tai viinien kuvaus;
i) viineistä, joilla on alkuperänimitys, 
niiden tärkeimmät analyyttiset ja 
aistinvaraiset ominaisuudet;
ii) viineistä, joilla on maantieteellinen 
merkintä, niiden tärkeimmät analyyttiset 
ominaisuudet sekä arviointi tai ilmoitus 
niiden aistinvaraisista ominaisuuksista;
c) viinin tai viinien valmistuksessa 
mahdollisesti käytettävät erityiset 
viininvalmistusmenetelmät ja viinin tai 
viinien valmistusta koskevat rajoitukset;
d) asianomaisen maantieteellisen alueen 
rajaus;
e) enimmäistuotos hehtaaria kohden;
f) maininta rypälelajikkeesta tai 
-lajikkeista, joista viini tai viinit on saatu;
g) tiedot 70 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i alakohdassa tarkoitetusta 
yhteydestä;
h) unionin tai kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetut vaatimukset 
tai, jos jäsenvaltiot niin säätävät, 
suojattua alkuperänimitystä tai suojattua 
maantieteellistä merkintää hallinnoivan 
organisaation vahvistamat vaatimukset, 
ottaen huomioon, että vaatimusten on 
oltava puolueettomia ja syrjimättömiä 
sekä unionin lainsäädännön mukaisia;
i) eritelmää koskevien säännösten 
noudattamisen tarkastamisesta 
huolehtivien viranomaisten tai laitosten 
nimi ja osoite ja niiden erityistehtävät.
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Or. de

Perustelu

Tarkistuksen sanamuoto on peräisin maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn säännösten 
sovittamisesta Lissabonin sopimuksen määräyksiin annetun asetusehdotuksen 
(COM(2010)0799) 175 artiklan 2 kohdasta. Se sisältää keskeisiä säännöksiä, jotka on 
sisällytettävä perussäädökseen.

Tarkistus 1347
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

Tuote-eritelmässä on oltava vähintään
a) suojattava nimi;
b) viinin tai viinien kuvaus:
i) viineistä, joilla on alkuperänimitys, 
niiden tärkeimmät analyyttiset ja 
aistinvaraiset ominaisuudet;
ii) viineistä, joilla on maantieteellinen 
merkintä, niiden tärkeimmät analyyttiset 
ominaisuudet sekä arviointi
tai ilmoitus niiden aistinvaraisista 
ominaisuuksista;
c) viinin tai viinien valmistuksessa 
mahdollisesti käytettävät erityiset
viininvalmistusmenetelmät ja viinin tai 
viinien valmistusta koskevat rajoitukset;
d) asianomaisen maantieteellisen alueen 
rajaus;
e) enimmäistuotos hehtaaria kohden;
f) maininta rypälelajikkeesta tai 
-lajikkeista, joista viini tai viinit on saatu;
g) yksityiskohtainen selonteko yhteydestä;
h) yhteisön tai kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetut vaatimukset 
tai, jos jäsenvaltiot niin säätävät, 
suojattua alkuperänimitystä tai 
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maantieteellistä merkintää hallinnoivan 
organisaation vahvistamat vaatimukset, 
ottaen huomioon, että vaatimusten on 
oltava puolueettomia ja syrjimättömiä 
sekä yhteisön lainsäädännön mukaisia;
i) eritelmää koskevien säännösten 
noudattamisen tarkastamisesta 
huolehtivien viranomaisten tai laitosten 
nimi ja osoite ja niiden erityistehtävät.

Or. es

Perustelu

Kuten laatujärjestelmistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) ..., 
perussäädökseen olisi sisällytettävä eritelmää koskevat vähimmäisvaatimukset. 

Tarkistus 1348
Astrid Lulling

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

Komission teksti Tarkistus

Siinä on oltava vähintään
a) suojattava nimi;
b) viinin tai viinien kuvaus:
i) viineistä, joilla on alkuperänimitys, 
niiden tärkeimmät analyyttiset ja 
aistinvaraiset ominaisuudet;
ii) viineistä, joilla on maantieteellinen 
merkintä, niiden tärkeimmät analyyttiset 
ominaisuudet sekä arviointi tai ilmoitus 
niiden aistinvaraisista ominaisuuksista;
c) viinin tai viinien valmistuksessa 
mahdollisesti käytettävät erityiset 
viininvalmistusmenetelmät ja viinin tai 
viinien valmistusta koskevat rajoitukset;
d) asianomaisen maantieteellisen alueen 
rajaus yksityiskohtaisesti, tarkasti ja 
yksiselitteisesti;
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e) enimmäistuotos hehtaaria kohden;
f) maininta rypälelajikkeesta tai 
-lajikkeista, joista viini tai viinit on saatu;
g) tiedot 70 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan i alakohdassa tai tapauksen 
mukaan 70 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan i alakohdassa tarkoitetusta 
yhteydestä;
h) unionin tai kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetut vaatimukset 
tai, jos jäsenvaltiot niin säätävät, 
suojattua alkuperänimitystä tai suojattua 
maantieteellistä merkintää hallinnoivan 
organisaation vahvistamat vaatimukset, 
ottaen huomioon, että vaatimusten on 
oltava puolueettomia ja syrjimättömiä 
sekä unionin lainsäädännön mukaisia;
i) eritelmää koskevien säännösten 
noudattamisen tarkastamisesta
huolehtivien viranomaisten tai laitosten 
nimi ja osoite ja niiden erityistehtävät.

Or. fr

Perustelu

Alkuperänimitystä koskevan teknisen asiakirjan sisältö on keskeinen asia, josta on säädettävä 
perussäädöksessä.

Tarkistus 1349
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tuote-eritelmässä on oltava 
vähintään
a) suojattava nimi;
b) viinin tai viinien kuvaus:
i) viineistä, joilla on alkuperänimitys, 
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niiden tärkeimmät analyyttiset ja 
aistinvaraiset ominaisuudet;
ii) viineistä, joilla on maantieteellinen 
merkintä, niiden tärkeimmät analyyttiset 
ominaisuudet sekä arviointi tai ilmoitus 
niiden aistinvaraisista ominaisuuksista;
c) viinin tai viinien valmistuksessa 
mahdollisesti käytettävät erityiset 
viininvalmistusmenetelmät ja viinin tai 
viinien valmistusta koskevat rajoitukset;
d) asianomaisen maantieteellisen alueen 
rajaus;
e) enimmäistuotos hehtaaria kohden;
f) maininta rypälelajikkeesta tai 
-lajikkeista, joista viini tai viinit on saatu;
g) yksityiskohtainen selonteko yhteydestä;
h) unionin tai kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetut vaatimukset 
tai, jos jäsenvaltiot niin säätävät, 
suojattua alkuperänimitystä tai suojattua 
maantieteellistä merkintää hallinnoivan 
organisaation vahvistamat vaatimukset, 
ottaen huomioon, että vaatimusten on 
oltava puolueettomia ja syrjimättömiä 
sekä unionin lainsäädännön mukaisia;
i) eritelmää koskevien säännösten 
noudattamisen tarkastamisesta 
huolehtivien viranomaisten tai laitosten 
nimi ja osoite ja niiden erityistehtävät.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotuksessa poistetaan vaatimukset, jotka suojahakemukseen sisältyvän eritelmän 
on täytettävä ja jotka tätä nykyä esitetään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 c artiklan 
2 kohdassa. Nämä vaatimukset on sisällytettävä perussäädökseen, koska ne ovat keskeinen 
osa asetusta.

Tarkistus 1350
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Eritelmässä on oltava vähintään
a) suojattava nimi;
b) viinin tai viinien kuvaus;
i) viineistä, joilla on alkuperänimitys, 
kuvaus niiden tärkeimmistä analyyttisistä 
ja aistinvaraisista ominaisuuksista;
ii) viineistä, joilla on maantieteellinen 
merkintä, kuvaus niiden tärkeimmistä 
analyyttisista ominaisuuksista sekä 
arviointi tai ilmoitus niiden 
aistinvaraisista ominaisuuksista;
c) viinin tai viinien valmistuksessa 
mahdollisesti käytettävät erityiset 
viininvalmistusmenetelmät ja viinin tai 
viinien valmistusta koskevat rajoitukset;
d) asianomaisen maantieteellisen alueen 
rajaus;
e) enimmäistuotos hehtaaria kohden;
f) maininta rypälelajikkeesta tai 
-lajikkeista, joista viini tai viinit on saatu; 
g) unionin tai kansallisessa 
lainsäädännössä vahvistetut vaatimukset 
tai, jos jäsenvaltiot niin säätävät, 
suojattua alkuperänimitystä tai suojattua 
maantieteellistä merkintää hallinnoivan 
organisaation vahvistamat vaatimukset, 
ottaen huomioon, että vaatimusten on 
oltava puolueettomia ja syrjimättömiä 
sekä unionin lainsäädännön mukaisia;
h) eritelmää koskevien säännösten 
noudattamisen tarkastamisesta 
huolehtivien viranomaisten tai laitosten 
nimi ja osoite ja niiden erityistehtävät.

Or. it
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Tarkistus 1351
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

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

Komission teksti Tarkistus

Suojaa koskeva hakemus on jätettävä 
siinä jäsenvaltiossa, jonka alueelta 
alkuperänimitys tai maantieteellinen 
merkintä on peräisin.
Jäsenvaltion on tutkittava suojaa koskeva 
hakemus sen tarkistamiseksi, onko se 
tässä luvussa vahvistettujen edellytysten 
mukainen.
Jäsenvaltion on toteutettava kansallinen 
menettely hakemuksen julkaisemiseksi 
asianmukaisesti ja vahvistettava 
julkaisemista seuraava, vähintään kahden 
kuukauden pituinen ajanjakso, jonka 
aikana kaikki luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua 
asia koskee ja jotka asuvat kyseisessä 
jäsenvaltiossa tai ovat sijoittautuneet 
kyseiseen jäsenvaltioon, voivat vastustaa 
ehdotettua suojaa toimittamalla 
jäsenvaltiolle asianmukaisesti perustellun 
lausuman.

Or. es

Perustelu

Asiassa nykyään sovellettavan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännökset on palautettava 
perussäädöksen osaksi.

Tarkistus 1352
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

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

Suojaa koskeva hakemus on jätettävä 
siinä jäsenvaltiossa, jonka alueelta 
alkuperänimitys tai maantieteellinen 
merkintä on peräisin.
Jäsenvaltion on tutkittava suojaa koskeva 
hakemus sen tarkistamiseksi, onko se 
tässä luvussa vahvistettujen edellytysten 
mukainen.
Jäsenvaltion on toteutettava kansallinen 
menettely hakemuksen julkaisemiseksi 
asianmukaisesti ja vahvistettava 
julkaisemista seuraava, vähintään kahden 
kuukauden pituinen ajanjakso, jonka 
aikana kaikki luonnolliset henkilöt tai 
oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua 
asia koskee ja jotka asuvat kyseisessä 
jäsenvaltiossa tai ovat sijoittautuneet 
kyseiseen jäsenvaltioon, voivat vastustaa 
ehdotettua suojaa toimittamalla 
jäsenvaltiolle asianmukaisesti perustellun 
lausuman.

Or. es

Tarkistus 1353
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

Suojaa koskeva hakemus on jätettävä 
siinä jäsenvaltiossa, jonka alueelta 
alkuperänimitys tai maantieteellinen 
merkintä on peräisin.
Jäsenvaltion on tutkittava suojaa koskeva 
hakemus sen tarkistamiseksi, onko se 
tässä alajaksossa vahvistettujen 
edellytysten mukainen.
Jäsenvaltion on varmistettava 
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kansallisella menettelyllä hakemuksen 
asianmukainen julkaiseminen ja 
vahvistettava julkaisemista seuraava, 
vähintään kahden kuukauden pituinen 
ajanjakso, jonka aikana kaikki 
luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, 
joiden oikeutettua etua asia koskee ja 
jotka asuvat kyseisessä jäsenvaltiossa tai 
ovat sijoittautuneet kyseiseen 
jäsenvaltioon, voivat vastustaa ehdotettua 
suojaa toimittamalla jäsenvaltiolle 
asianmukaisesti perustellun lausuman.

Or. de

Tarkistus 1354
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio katsoo asiaankuuluvien 
vaatimusten täyttyvän, sen on toteutettava 
kansallinen menettely, jolla varmistetaan 
eritelmän asianmukainen julkaiseminen 
ainakin internetissä.

3. Jos jäsenvaltio katsoo asiaankuuluvien 
vaatimusten täyttyvän, sen on

a) julkaistava yhtenäinen asiakirja ja 
eritelmä ainakin internetissä; ja
b) toimitettava komissiolle suojaa koskeva 
hakemus, joka sisältää seuraavat tiedot:
i) hakijan nimi ja osoite;
ii) yhtenäinen asiakirja;
iii) jäsenvaltion ilmoitus siitä, että se 
katsoo hakijan jättämän hakemuksen 
olevan tämän asetuksen edellytysten 
mukainen;
iv) viittaus a alakohdassa tarkoitettuun 
julkaisemiseen.

Or. es
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Tarkistus 1355
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos jäsenvaltio katsoo asiaankuuluvien 
vaatimusten täyttyvän, sen on toteutettava 
kansallinen menettely, jolla varmistetaan 
eritelmän asianmukainen julkaiseminen 
ainakin internetissä.

3. Jos jäsenvaltio katsoo asiaankuuluvien 
vaatimusten täyttyvän, sen on

a) julkaistava yhtenäinen asiakirja ja 
eritelmä ainakin internetissä; ja
b) toimitettava komissiolle suojaa koskeva 
hakemus, joka sisältää seuraavat tiedot:
i) hakijan nimi ja osoite;
ii) yhtenäinen asiakirja;
iii) jäsenvaltion ilmoitus siitä, että se 
katsoo hakijan jättämän hakemuksen 
olevan tämän asetuksen edellytysten 
mukainen;
iv) viittaus a alakohdassa tarkoitettuun 
julkaisemiseen.

Or. es

Perustelu

Erityiset päätökset kansallisen menettelyn kehittämisestä on vahvistettava delegoiduilla 
säädöksillä (86 artiklan 4 kohdan c alakohta). Tätä toimenpidettä ei voida hyväksyä 
71 artiklaa koskevassa tarkistuksessa esitetyistä syistä. Joka tapauksessa, jos perussäädös 
sattuisi poistumaan käytöstä, vaikuttaisi tarkoituksenmukaisemmalta käyttää 
täytäntöönpanosäädöksiä (yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa).

Tarkistus 1356
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber
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Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) julkaistava yhtenäinen asiakirja ja 
eritelmä ainakin internetissä; ja
b) toimitettava komissiolle suojaa koskeva 
hakemus, joka sisältää seuraavat tiedot:
i) hakijan nimi ja osoite;
ii) 71 artiklan 1 kohdan d alakohdassa 
tarkoitettu yhtenäinen asiakirja;
iii) jäsenvaltion ilmoitus siitä, että se 
katsoo hakijan jättämän hakemuksen 
olevan edellytysten mukainen; ja
iv) viittaus a alakohdassa tarkoitettuun 
julkaisemiseen.
Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on toimitettava jollakin 
unionin virallisista kielistä tai niiden 
mukana on oltava virallinen käännös 
jollekin kyseisistä virallisista kielistä.

Or. de

Tarkistus 1357
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltiolla ei ole 
alkuperänimitysten tai maantieteellisten 
merkintöjen suojaa koskevaa 
lainsäädäntöä, se voi ainoastaan 
väliaikaisesti myöntää tämän luvun 
säännösten mukaisesti nimelle 
kansallisen tason suojan, joka tulee 
voimaan päivästä, jona hakemus jätetään 
komissiolle. Väliaikainen kansallinen
suoja lakkaa sinä päivänä, jona tehdään 
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päätös tämän alajakson mukaisesta 
rekisteröinnistä tai hakemuksen 
hylkäämisestä.

Or. es

Tarkistus 1358
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos jäsenvaltiolla ei ole 
alkuperänimitysten tai maantieteellisten 
merkintöjen suojaa koskevaa 
lainsäädäntöä, se voi ainoastaan 
väliaikaisesti myöntää tämän luvun 
säännösten mukaisesti nimelle 
kansallisen tason suojan, joka tulee 
voimaan päivästä, jona hakemus jätetään 
komissiolle. Väliaikainen kansallinen 
suoja lakkaa sinä päivänä, jona tehdään 
päätös tämän alajakson mukaisesta 
rekisteröinnistä tai hakemuksen 
hylkäämisestä.

Or. es

Perustelu

Erityiset päätökset kansallisten menettelyjen kehittämisestä on tehtävä delegoiduilla 
säädöksillä (86 artiklan 4 kohdan c alakohta). Tätä toimenpidettä ei voida hyväksyä 
71 artiklaa koskevassa tarkistuksessa esitetyistä syistä. Joka tapauksessa, jos perussäädös 
sattuisi poistumaan käytöstä, vaikuttaisi tarkoituksenmukaisemmalta käyttää 
täytäntöönpanosäädöksiä (yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa).

Tarkistus 1359
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber
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Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 
118 f artiklan ja tämän artiklan 
noudattamisen edellyttämien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten tai 
hallinnollisten määräysten on tultava 
voimaan viimeistään 1 päivänä elokuuta 
2009.

Or. de

Tarkistus 1360
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jos jäsenvaltiolla ei ole 
alkuperänimitysten tai maantieteellisten 
merkintöjen suojaa koskevaa 
lainsäädäntöä, se voi ainoastaan 
väliaikaisesti myöntää tämän alajakson 
säännösten mukaisesti nimelle 
kansallisen tason suojan, joka tulee 
voimaan päivästä, jona hakemus jätetään 
komissiolle. Väliaikainen kansallinen 
suoja lakkaa sinä päivänä, jona tehdään 
päätös tämän alajakson mukaisesta 
rekisteröinnistä tai hakemuksen 
hylkäämisestä.

Or. de

Tarkistus 1361
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Matteo Salvini
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Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on toteutettavat 
tarvittavat toimenpiteet, joilla lopetetaan 
2 kohdassa tarkoitettu suojattujen 
alkuperänimitysten tai suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen laiton 
käyttö.

Or. it

Tarkistus 1362
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Alkuperänimityksen tai 
maantieteellisen merkinnän suojaa 
sovelletaan koko nimitykseen kaikkine 
osineen, sillä edellytyksellä että osat ovat 
erottamiskykyisiä. Suojattuun 
alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen 
merkintään sisältyvää erottamiskyvytöntä 
osaa tai yleisnimeä ei suojata.
Suojattava nimi rekisteröidään vain sillä 
kielellä tai niillä kielillä, jota tai joita 
käytetään kuvaamaan asianomaista 
tuotetta rajatulla maantieteellisellä 
alueella.
Nimi on rekisteröitävä alkuperäisessä 
kirjoitustavassaan.

Or. fr

Perustelu

Alkuperänimitysten tai maantieteellisten merkintöjen suojan soveltamisala ja siihen liittyvät 
kieltä koskevat säännökset ovat keskeisiä osia, jotka on sisällytettävä perussäädökseen.
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Tarkistus 1363
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden on toimitettava 
komissiolle tämän asetuksen 71 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu tekninen asiakirja 
edellisen kohdan mukaisista 
maantieteellisistä merkinnöistään.
Komissio voi päättää peruuttaa 
kolmansien maiden maantieteelliset 
merkinnät, jotka eivät täytä tämän 
asetuksen 70 artiklan säännöksiä 
enintään kolmen vuoden kuluessa 
päivästä, jona ne on otettu rekisteriin.

Or. es

Perustelu

Komissio antaa mahdollisuuden ottaa rekisteriin kolmansien maiden alkuperänimityksiä ja 
maantieteellisiä merkintöjä, jotka on suojattu unionissa kahdenvälisellä sopimuksella. Tässä 
tapauksessa kolmannelta maalta olisi edellytettävä vähintään teknistä asiakirjaa 
alkuperänimityksestään tai maantieteellisestä merkinnästään, mitä edellytetään nykyään 
yhteisön jäseniltä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 s artiklan nojalla.

Tarkistus 1364
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kolmansien maiden on toimitettava 
komissiolle tämän asetuksen 71 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu tekninen asiakirja 
edellisen kohdan mukaisista 
maantieteellisistä merkinnöistään.
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Komissio voi päättää peruuttaa 
kolmansien maiden maantieteelliset 
merkinnät, jotka eivät täytä tämän 
asetuksen 70 artiklan säännöksiä, 
enintään kolmen vuoden kuluessa 
päivästä, jona ne on otettu rekisteriin.

Or. es

Tarkistus 1365
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä 86 artiklan 4 kohdan 
b alakohdassa vahvistetut edellytykset 
täyttävä hakija voi pyytää suojatun 
alkuperänimityksen tai suojatun 
maantieteellisen merkinnän eritelmän 
muutoksen hyväksymistä erityisesti 
tieteellisen ja teknisen kehityksen 
perusteella tai maantieteellisen alueen 
rajauksen tarkistamiseksi. Hakemuksessa 
on kuvattava ja perusteltava muutokset, 
joita pyyntö koskee.

Edellä 72 artiklassa vahvistetut 
edellytykset täyttävä hakija voi pyytää 
suojatun alkuperänimityksen tai suojatun 
maantieteellisen merkinnän eritelmän 
muutoksen hyväksymistä erityisesti 
tieteellisen ja teknisen kehityksen 
perusteella tai 71 artiklan 2 kohdan toisen 
alakohdan d alakohdassa tarkoitetun
maantieteellisen alueen rajauksen 
tarkistamiseksi. Hakemuksessa on 
kuvattava ja perusteltava muutokset, joita 
pyyntö koskee.

Or. de

Tarkistus 1366
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos ehdotetusta muutoksesta seuraa yksi 
tai useampi muutos 71 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuun yhtenäiseen 
asiakirjaan, muutoshakemukseen 
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sovelletaan soveltuvin osin 73–76 artiklaa. 
Jos ehdotetut muutokset kuitenkin ovat 
vähäisiä, komissio päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä hakemuksen 
hyväksymisestä noudattamatta 74 artiklan 
2 kohdassa ja 75 artiklassa säädettyä 
menettelyä, ja jos muutos hyväksytään, 
komissio julkaisee 74 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut tiedot.
Muutosta pidetään vähäisenä, jos se
a) ei liity tuotteen keskeisiin 
ominaisuuksiin;
b) ei muuta yhteyttä maantieteelliseen 
alueeseen;
c) ei sisällä tuotteen nimen tai nimen osan 
muutosta;
d) ei vaikuta rajattuun maantieteelliseen 
alueeseen;
e) ei lisää tuotteella käytävän kaupan 
rajoituksia.
3. Jos ehdotetusta muutoksesta ei seuraa 
mitään muutosta yhtenäiseen asiakirjaan, 
sovelletaan seuraavia sääntöjä:
a) jos maantieteellinen alue sijaitsee 
tietyssä jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio 
ilmaisee kantansa muutokseen ja, jos se 
puoltaa muutosta, julkaisee muutetun 
eritelmän ja ilmoittaa komissiolle 
hyväksytyistä muutoksista ja niiden 
perusteista;
b) jos maantieteellinen alue sijaitsee 
kolmannessa maassa, komissio päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä ehdotetun 
muutoksen hyväksymisestä.

Or. fr

Perustelu

Yhtenäisen asiakirjan vähäisen muutoksen periaate ja määritelmä ovat keskeisiä osia.
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Tarkistus 1367
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos ehdotetusta muutoksesta seuraa 
useita muutoksia 71 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuun yhtenäiseen 
asiakirjaan, muutoshakemukseen 
sovelletaan soveltuvin osin 73–76 artiklaa. 
Jos ehdotettu muutos kuitenkin on 
merkitykseltään vähäinen, pyynnön 
hyväksymisestä päätettäessä olisi 
käytettävä täytäntöönpanosäädöksiä 
noudattamatta 74 artiklan 3 kohdassa ja 
75 artiklassa säädettyä menettelyä.
Jos ehdotetusta muutoksesta ei seuraa 
mitään muutosta yhtenäiseen asiakirjaan, 
sovelletaan seuraavia sääntöjä: jos 
maantieteellinen alue sijaitsee tietyssä 
jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio ilmaisee 
kantansa muutokseen ja, jos se puoltaa 
muutosta, julkaisee muutetun eritelmän ja 
ilmoittaa komissiolle hyväksytyistä 
muutoksista ja niiden perusteista.

Or. es

Perustelu

Komissio ehdottaa, että asetuksesta (EY) N:o 1234/2007 poistetaan 118 q artiklan 2 ja 
3 kohta, joissa vahvistetaan eritelmien muuttamisen edellytykset, ja että eritelmiä säännellään 
tästedes delegoiduin säädöksin (86 artiklan 4 kohdan g alakohta). Joka tapauksessa, jos 
perussäädös sattuisi poistumaan käytöstä, vaikuttaisi tarkoituksenmukaisemmalta käyttää 
täytäntöönpanosäädöksiä (yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa) tämän artiklan kehittämiseen.

Tarkistus 1368
Christa Klaß, Anja Weisgerber

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

Jos ehdotetusta muutoksesta seuraa yksi 
tai useampi muutos 71 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuun yhtenäiseen 
asiakirjaan, muutoshakemukseen 
sovelletaan soveltuvin osin 73–76 artiklaa. 
Jos ehdotetut muutokset kuitenkin ovat 
vähäisiä, komissio päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä hakemuksen 
hyväksymisestä noudattamatta 74 artiklan 
2 kohdassa ja 75 artiklassa säädettyä 
menettelyä, ja jos muutos hyväksytään, 
komissio julkaisee 74 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetut tiedot. Täytäntöönpanosäädös 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. de

Tarkistus 1369
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos ehdotetusta muutoksesta seuraa 
useita muutoksia 71 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettuun yhtenäiseen 
asiakirjaan, muutoshakemukseen 
sovelletaan soveltuvin osin 73–76 artiklaa. 
Jos ehdotetut muutokset kuitenkin ovat 
vähäisiä, on käytettävä 
täytäntöönpanosäädöksiä päätettäessä 
hakemuksen hyväksymisestä 
noudattamatta 74 artiklan 3 kohdassa ja 
75 artiklassa säädettyä menettelyä.

Or. es



PE494.486v01-00 148/174 AM\909520FI.doc

FI

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 q artiklan 2 kohta.

Tarkistus 1370
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos ehdotetusta muutoksesta ei seuraa 
mitään muutosta yhtenäiseen asiakirjaan, 
sovelletaan seuraavia sääntöjä:
a) jos maantieteellinen alue sijaitsee 
tietyssä jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio 
ilmaisee kantansa muutokseen ja, jos se 
puoltaa muutosta, julkaisee muutetun 
eritelmän ja ilmoittaa komissiolle 
hyväksytyistä muutoksista ja niiden 
perusteista;
b) jos maantieteellinen alue sijaitsee 
kolmannessa maassa, komissio päättää 
täytäntöönpanosäädöksillä ehdotetun 
muutoksen hyväksymisestä. 
Täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
162 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Tarkistus 1371
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos ehdotetusta muutoksesta ei seuraa 
mitään muutosta yhtenäiseen asiakirjaan, 
sovelletaan seuraavia sääntöjä:
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a) jos maantieteellinen alue sijaitsee 
tietyssä jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio 
ilmaisee kantansa muutokseen ja, jos se 
puoltaa muutosta, julkaisee muutetun 
eritelmän ja ilmoittaa komissiolle 
hyväksytyistä muutoksista ja niiden 
perusteista.
b) jos maantieteellinen alue sijaitsee 
kolmannessa maassa, komissio päättää 
ehdotetun muutoksen hyväksymisestä.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 q artiklan 3 kohta.

Tarkistus 1372
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä olevasta 82 artiklan 
1 kohdasta poiketen jäsenvaltio tai kolmas 
maa tai sen toimivaltainen viranomainen 
voi pyytää tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen nykyisten suojattujen 
viinien nimitysten eritelmän muutoksen 
hyväksymistä.

Or. de

Perustelu

Joihinkin nykyisten suojattujen viinien nimitysten eritelmiin sovelletaan julkisoikeutta, ja sen 
tähden myös jäsenvaltioiden eikä vain tuottajien on voitava pyytää muutoksia.

Tarkistus 1373
Astrid Lulling
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Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ottaen huomioon rajatulla 
maantieteellisellä alueella tapahtuvan 
tuotannon erityispiirteet komissio voi 
vahvistaa delegoiduilla säädöksillä

Poistetaan.

a) maantieteellisen alueen rajaamista 
koskevat periaatteet; ja
b) rajatulla maantieteellisellä alueella 
tapahtuvaan tuotantoon liittyvät 
määritelmät, rajoitukset ja poikkeukset.

Or. fr

Perustelu

Nämä delegoidut säädökset eivät ole tarpeen 70 artiklan tarkistamisen johdosta.

Tarkistus 1374
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ottaen huomioon rajatulla 
maantieteellisellä alueella tapahtuvan 
tuotannon erityispiirteet komissio voi 
vahvistaa delegoiduilla säädöksillä

Poistetaan.

a) maantieteellisen alueen rajaamista 
koskevat periaatteet; ja
b) rajatulla maantieteellisellä alueella 
tapahtuvaan tuotantoon liittyvät 
määritelmät, rajoitukset ja poikkeukset.

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan sisältöä ei voida hyväksyä, koska valtaosa siinä säännellyistä asioista joko 
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sisältyy perussäädökseen (kuten edellä mainitussa 4 kohdan a alakohdan tapauksessa) tai 
katetaan täytäntöönpanosäädöksillä – ottaen huomioon niiden laajuuden ja tarpeen 
varmistaa yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa – ja koska ne jo vahvistetaan 
komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009. Tämä koskee 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdan sisältöä.

Tarkistus 1375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ottaen huomioon tarve varmistaa 
tuotteiden laatu ja jäljitettävyys komissio 
voi delegoiduilla säädöksillä vahvistaa 
edellytykset, joilla eritelmiin voi sisältyä 
lisävaatimuksia.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1376
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ottaen huomioon tarve varmistaa 
tuotteiden laatu ja jäljitettävyys komissio 
voi delegoiduilla säädöksillä vahvistaa 
edellytykset, joilla eritelmiin voi sisältyä 
lisävaatimuksia.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan sisältöä ei voida hyväksyä, koska valtaosa siinä säännellyistä asioista joko 
sisältyy perussäädökseen (kuten edellä mainitussa 4 kohdan a alakohdan tapauksessa) tai 
katetaan täytäntöönpanosäädöksillä – ottaen huomioon niiden laajuuden ja tarpeen 
varmistaa yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa – ja koska ne jo vahvistetaan 
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komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009. Tämä koskee 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdan sisältöä.

Tarkistus 1377
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) eritelmän osia; Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 1378
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) eritelmän osia; Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 1379
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) eritelmän osia; Poistetaan.

Or. fr



AM\909520FI.doc 153/174 PE494.486v01-00

FI

Perustelu

Nämä delegoidut säädökset eivät ole tarpeen 71 ja 82 artiklan tarkistamisen johdosta.

Tarkistus 1380
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) eritelmän osia; Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan sisältöä ei voida hyväksyä, koska valtaosa siinä säännellyistä asioista joko 
sisältyy perussäädökseen (kuten edellä mainitussa 4 kohdan a alakohdan tapauksessa) tai 
katetaan täytäntöönpanosäädöksillä – ottaen huomioon niiden laajuuden ja tarpeen 
varmistaa yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa – ja koska ne jo vahvistetaan 
komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009. Tämä koskee 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdan sisältöä.

Tarkistus 1381
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) eritelmän osia; a) tapauksia, joissa yksittäinen tuottaja 
voi hakea suojaa alkuperänimitykselle tai 
maantieteelliselle merkinnälle;

Or. de

Tarkistus 1382
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edellytyksiä, joita on noudatettava 
haettaessa alkuperänimityksen tai 
maantieteellisen merkinnän suojaa, 
alustavia kansallisia menettelyjä, 
komission suorittamaa hakemuksen 
tutkimista, vastaväitemenettelyjä sekä 
suojattujen alkuperänimitysten tai 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
muuttamista tai peruuttamista koskevia 
menettelyjä;

c) edellytyksiä, joita on noudatettava 
haettaessa alkuperänimityksen tai 
maantieteellisen merkinnän suojaa.

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan sisältöä ei voida hyväksyä, koska valtaosa siinä säännellyistä asioista joko 
sisältyy perussäädökseen (kuten edellä mainitussa 4 kohdan a alakohdan tapauksessa) tai 
katetaan täytäntöönpanosäädöksillä – ottaen huomioon niiden laajuuden ja tarpeen 
varmistaa yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa – ja koska ne jo vahvistetaan 
komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009. Tämä koskee 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdan sisältöä.

Tarkistus 1383
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) edellytyksiä, joita on noudatettava 
haettaessa alkuperänimityksen tai 
maantieteellisen merkinnän suojaa, 
alustavia kansallisia menettelyjä,
komission suorittamaa hakemuksen 
tutkimista, vastaväitemenettelyjä sekä 
suojattujen alkuperänimitysten tai 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
muuttamista tai peruuttamista koskevia 
menettelyjä;

c) edellytyksiä, joita on noudatettava 
haettaessa alkuperänimityksen tai 
maantieteellisen merkinnän suojaa, 
komission suorittamaa hakemuksen 
tutkimista, vastaväitemenettelyjä sekä 
suojattujen alkuperänimitysten tai 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
muuttamista tai peruuttamista koskevia 
menettelyjä;

Or. de
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Tarkistus 1384
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rajat ylittävää suojaa koskeviin 
hakemuksiin sovellettavia edellytyksiä;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan sisältöä ei voida hyväksyä, koska valtaosa siinä säännellyistä asioista joko 
sisältyy perussäädökseen (kuten edellä mainitussa 4 kohdan a alakohdan tapauksessa) tai 
katetaan täytäntöönpanosäädöksillä – ottaen huomioon niiden laajuuden ja tarpeen 
varmistaa yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa – ja koska ne jo vahvistetaan 
komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009. Tämä koskee 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdan sisältöä.

Tarkistus 1385
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rajat ylittävää suojaa koskeviin 
hakemuksiin sovellettavia edellytyksiä;

d) erityistoimenpiteitä, jotka liittyvät rajat 
ylittävää suojaa koskeviin hakemuksiin 
sovellettaviin kansallisiin menettelyihin;

Or. de

Tarkistus 1386
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – e alakohta



PE494.486v01-00 156/174 AM\909520FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

e) kolmannessa maassa sijaitsevia 
maantieteellisiä alueita koskeviin 
hakemuksiin sovellettavia edellytyksiä;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan sisältöä ei voida hyväksyä, koska valtaosa siinä säännellyistä asioista joko 
sisältyy perussäädökseen (kuten edellä mainitussa 4 kohdan a alakohdan tapauksessa) tai 
katetaan täytäntöönpanosäädöksillä – ottaen huomioon niiden laajuuden ja tarpeen 
varmistaa yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa – ja koska ne jo vahvistetaan 
komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009. Tämä koskee 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdan sisältöä.

Tarkistus 1387
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) edellytyksiä, jotka liittyvät eritelmien 
muutoksiin.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan sisältöä ei voida hyväksyä, koska valtaosa siinä säännellyistä asioista joko 
sisältyy perussäädökseen (kuten edellä mainitussa 4 kohdan a alakohdan tapauksessa) tai 
katetaan täytäntöönpanosäädöksillä – ottaen huomioon niiden laajuuden ja tarpeen 
varmistaa yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa – ja koska ne jo vahvistetaan 
komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009. Tämä koskee 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdan sisältöä.

Tarkistus 1388
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 4 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) edellytyksiä, jotka liittyvät eritelmien 
muutoksiin.

g) edellytyksiä, joilla muutosta pidetään 
82 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vähäisenä;

Or. de

Tarkistus 1389
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ottaen huomioon tarve varmistaa 
asianmukainen suoja komissio voi 
delegoiduilla säädöksillä vahvistaa 
suojattua nimitystä koskevia rajoituksia.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan sisältöä ei voida hyväksyä, koska valtaosa siinä säännellyistä asioista joko 
sisältyy perussäädökseen (kuten edellä mainitussa 4 kohdan a alakohdan tapauksessa) tai 
katetaan täytäntöönpanosäädöksillä – ottaen huomioon niiden laajuuden ja tarpeen 
varmistaa yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa – ja koska ne jo vahvistetaan 
komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009. Tämä koskee 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdan sisältöä.

Tarkistus 1390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato 
Adrover

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Ottaen huomioon tarve varmistaa, että 
talouden toimijoille ja toimivaltaisille 

Poistetaan.
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viranomaisille ei aiheudu haittaa tämän 
alajakson soveltamisesta sellaisten viinien 
nimitysten osalta, jotka ovat saaneet 
suojan ennen 1 päivää elokuuta 2009 tai 
joista on tehty suojahakemus ennen 
kyseistä päivämäärää, komissio voi 
delegoiduilla säädöksillä vahvistaa 
siirtymävaiheen säännökset, jotka liittyvät
a) viinien nimityksiin, jotka jäsenvaltiot 
ovat hyväksyneet alkuperänimityksinä tai 
maantieteellisinä merkintöinä viimeistään 
1 päivänä elokuuta 2009, ja viinien 
nimityksiin, joista on tehty suojahakemus 
ennen kyseistä päivämäärää;
b) alustavaan kansalliseen menettelyyn;
c) ennen tiettyä päivämäärää 
markkinoille saatettuihin tai etiketöityihin 
viineihin;
d) eritelmän muutoksiin.

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan sisältöä ei voida hyväksyä, koska valtaosa siinä säännellyistä asioista joko 
sisältyy perussäädökseen (kuten edellä mainitussa 4 kohdan a alakohdan tapauksessa) tai 
katetaan täytäntöönpanosäädöksillä – ottaen huomioon niiden laajuuden ja tarpeen 
varmistaa yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa – ja koska ne jo vahvistetaan 
komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009. Tämä koskee 2, 3, 4, 5 ja 6 kohdan sisältöä.

Tarkistus 1391
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) alustavaan kansalliseen menettelyyn; Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 1392
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 6 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eritelmän muutoksiin. Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Nämä delegoidut säädökset eivät ole tarpeen 71 ja 82 artiklan tarkistamisen johdosta.

Tarkistus 1393
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ottaen huomioon rajatulla 
maantieteellisellä alueella tapahtuvan 
tuotannon erityispiirteet komissio voi 
vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä
a) maantieteellisen alueen rajaamista 
koskevat periaatteet; ja
b) rajatulla maantieteellisellä alueella 
tapahtuvaan tuotantoon liittyvät 
määritelmät, rajoitukset ja poikkeukset.
2 b. Ottaen huomioon tarve varmistaa 
tuotteiden laatu ja jäljitettävyys komissio 
voi täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
edellytykset, joilla eritelmiin voi sisältyä 
lisävaatimuksia.
2 c. Ottaen huomioon tarve varmistaa 
tuottajien ja toimijoiden lailliset oikeudet 
ja oikeutetut edut komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksillä sääntöjä, jotka 
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koskevat
a) edellytyksiä, joita on noudatettava 
haettaessa alkuperänimityksen tai 
maantieteellisen merkinnän suojaa;
b) komission suorittamaa hakemuksen 
tutkimista, vastaväitemenettelyjä sekä 
suojattujen alkuperänimitysten tai 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
muuttamista tai peruuttamista koskevia 
menettelyjä;
c) rajat ylittävää suojaa koskeviin 
hakemuksiin sovellettavia edellytyksiä;
d) kolmannessa maassa sijaitsevia 
maantieteellisiä alueita koskeviin 
hakemuksiin sovellettavia edellytyksiä;
e) päivämäärää, josta alkaen suojaa tai 
siihen tehtyä muutosta sovelletaan;
f) edellytyksiä, jotka liittyvät eritelmien 
muutoksiin.
2 d. Ottaen huomioon tarve varmistaa 
asianmukainen suoja komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
suojattua nimitystä koskevia rajoituksia.

Or. es

Perustelu

Varmistetaan johdonmukaisuus edellisen artiklan kanssa. 

Tarkistus 1394
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Perinteisten merkintöjen tunnustamisesta, 
määrittelemisestä ja suojaamisesta vastaa 
komissio.
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Or. es

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 2 kohta.

Tarkistus 1395
Christa Klaß, Anja Weisgerber

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

Komission teksti Tarkistus

a a) Jäsenvaltion tai kolmannen maan 
viranomaiset tai asianomaiseen 
kolmanteen maahan sijoittautuneet 
edustavat ammattialan järjestöt voivat 
jättää komissiolle hakemuksen 
89 artiklassa tarkoitetun perinteisen 
merkinnän suojaamiseksi.

Or. en

Tarkistus 1396
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Perinteiset merkinnät suojataan 
ainoastaan sillä kielellä ja niiden 
rypäletuotteiden luokkien osalta, joita 
hakemuksessa tarkoitetaan, seuraavilta:
a) väärinkäytöltä, vaikka suojattuun 
merkintään olisi liitetty sellainen ilmaisu 
kuin 'tyylinen', 'tyyppinen', 'menetelmä', 
'tuotettu kuten', 'jäljitelmä', 'makuinen', 
'kaltainen' tai muu vastaava merkintä;
b) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta 
merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen 
luonnetta, ominaispiirteitä tai olennaisia 
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ominaisuuksia, jotka on merkitty sisä- tai 
ulkopakkaukseen, mainoksiin tai tuotetta 
koskeviin asiakirjoihin;
c) muilta käytännöiltä, jotka saattaisivat 
johtaa kuluttajia harhaan, ja erityisesti 
sellaisilta, joista voisi luulla viinillä 
olevan suojattu perinteinen merkintä.

Or. en

Tarkistus 1397
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jos perinteinen merkintä on suojattu 
tämän asetuksen mukaisesti, sellaisen 
tavaramerkin, jonka käyttö olisi 
89 c artiklan vastaista, 
rekisteröintihakemusta on arvioitava 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/95/EY1 tai neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 207/20092 mukaisesti.
Ensimmäisen alakohdan vastaisesti 
rekisteröidyt tavaramerkit on mitätöitävä 
pyynnöstä direktiivissä 2008/95/EY tai 
asetuksessa (EY) N:o 207/2009 säädettyjä 
sovellettavia menettelyjä noudattaen.
Jotakin tämän asetuksen 89 c artiklassa 
tarkoitettua tapausta vastaavan 
tavaramerkin, jota koskeva 
rekisteröintihakemus on tehty tai joka on 
rekisteröity tai jota koskeva oikeus on 
asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti 
saatu yhteisön alueella tapahtuneella 
käytöllä ennen 4 päivää toukokuuta 2002 
tai ennen perinteisen merkinnän 
suojahakemuksen jättämistä komissiolle, 
käyttöä voidaan jatkaa ja se voidaan 
uusia perinteisen merkinnän 
suojaamisesta huolimatta. Tällaisessa 
tapauksessa perinteisen merkinnän käyttö 
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sallitaan kyseisen tavaramerkin rinnalla.
Nimeä ei saa suojata perinteisenä 
merkintänä, jos suoja saattaa 
tavaramerkin maineen ja tunnettavuuden 
vuoksi johtaa kuluttajaa harhaan viinin 
tunnistamisen, luonteen, ominaisuuksien 
tai ominaispiirteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 1398
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 c. Tämän luvun mukaisesti jo suojatun 
perinteisen merkinnän kanssa kokonaan 
tai osittain homonyyminen merkintä, 
jonka osalta on jätetty hakemus, on 
suojattava ottaen asianmukaisesti 
huomioon paikalliset ja perinteiset 
käytännöt sekä sekaannusten riski. 
Homonyymistä merkintää, joka johtaa 
kuluttajaa harhaan viinin luonteen, 
laadun tai todellisen alkuperän osalta, ei 
saa rekisteröidä, vaikka merkintä olisikin 
paikkansapitävä.
Suojatun homonyymisen nimen käyttö on 
sallittua edellyttäen, että uuden suojatun 
homonyymisen nimen ja jo suojatun 
perinteisen merkinnän välillä on 
käytännössä riittävä ero, ottaen huomioon 
tarve varmistaa kyseisten tuottajien 
tasavertainen kohtelu ja se, ettei 
kuluttajaa johdeta harhaan.

Or. en

Tarkistus 1399
Christa Klaß, Anja Weisgerber
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Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 d. Kahden kuukauden kuluessa 
päivästä, jona komissio julkaisee 
hakemuksen, kaikki jäsenvaltiot, 
kolmannet maat sekä luonnolliset 
henkilöt tai oikeushenkilöt, joiden 
oikeutettua etua asia koskee, voivat 
vastustaa ehdotettua hyväksyntää 
esittämällä vastaväitteen.

Or. en

Tarkistus 1400
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 e. Hakija voi hakea hyväksyntää 
muutokselle, joka koskee perinteistä 
merkintää, ilmoitettua kieltä, 
asianomaista viiniä tai asianomaisia 
viinejä taikka asianomaisen perinteisen 
merkinnän määritelmän tai 
käyttöedellytysten tiivistelmää.

Or. en

Tarkistus 1401
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 f. Komissio voi jäsenvaltion, kolmannen 
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maan, luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, jonka oikeutettua etua 
asia koskee, asianmukaisesti perustellusta 
pyynnöstä peruuttaa 
täytäntöönpanosäädöksellä perinteisen 
merkinnän suojan, jos se ei enää vastaa 
89 artiklan määritelmää.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 162 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 1402
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
89 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

89 a artikla
Perinteisten merkintöjen 

käyttöedellytykset
1. Suojattava merkintä rekisteröidään
a) jäsenvaltion tai kolmannen maan, josta 
se on peräisin, virallisella kielellä / 
virallisilla kielillä, alueellisella kielellä / 
alueellisilla kielillä; tai
b) kyseisen merkinnän kaupankäynnissä 
käytetyllä kielellä.
2. Kunkinkielisen merkinnän on liityttävä 
69 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tuotteisiin.
3. Merkintä on rekisteröitävä 
alkuperäisessä kirjoitustavassaan.

Or. fr
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Tarkistus 1403
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
89 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

89 b artikla
Vaatimustenmukaisuus

1. Perinteinen merkintä hyväksytään, jos
a) merkintä koostuu yksinomaan joko

i) nimestä, jota käytetään perinteisesti 
kaupankäynnissä suuressa osassa 
yhteisön tai asianomaisen kolmannen 
maan aluetta erottamaan tietyt 69 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen rypäletuotteiden 
luokat toisistaan; tai
ii) tunnetusta nimestä, jota käytetään 
perinteisesti kaupankäynnissä vähintään 
jonkin jäsenvaltion tai asianomaisen 
kolmannen maan alueella erottamaan 
tietyt 69 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
rypäletuotteiden luokat toisistaan;
b) merkintä on seuraavien edellytysten 
mukainen:
i) se ei ole yleisnimi;
ii) se on määritelty ja säännelty 
jäsenvaltion lainsäädännössä; tai
iii) sen käyttöedellytykset ovat 
asianomaisen kolmannen maan 
viinintuottajiin sovellettavien sääntöjen 
mukaisia, edustavien ammattialan 
järjestöjen säännöt mukaan luettuina.
2. Edellä olevan 1 kohdan a alakohdan 
soveltamiseksi 'perinteisellä käytöllä' 
tarkoitetaan
a) vähintään viittä vuotta, kun kyseessä 
on merkintä, jolle haetaan suojaa 
89 a artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetulla kielellä / tarkoitetuilla 
kielillä;
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b) vähintään 15:tä vuotta, kun kyseessä 
on merkintä, jolle haetaan suojaa 
89 a artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetulla kielellä.
3. Edellä olevan 1 kohdan b alakohdan 
i alakohdan soveltamiseksi 'yleisnimellä' 
tarkoitetaan perinteistä ilmaisua, joka 
viittaa rypäletuotteen tiettyyn tuotanto- tai 
vanhentamismenetelmään, laatuun, 
väriin tai paikkaan tai rypäletuotteeseen 
liittyvään historiallisen tapahtumaan 
mutta josta on tullut asianomaisen 
rypäletuotteen yleisnimi unionissa.
4. Tämän artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua edellytystä ei 
sovelleta 89 artiklan b alakohdassa 
tarkoitettuihin perinteisiin merkintöihin.

Or. fr

Tarkistus 1404
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
89 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

89 c artikla
Hakijat

1. Jäsenvaltion tai kolmannen maan 
viranomaiset tai asianomaiseen 
kolmanteen maahan sijoittautuneet 
edustavat ammattialan järjestöt voivat 
jättää komissiolle hakemuksen 
89 artiklassa tarkoitetun perinteisen 
merkinnän suojaamiseksi.
2. 'Edustavalla ammattialan järjestöllä' 
tarkoitetaan mitä tahansa 
tuottajaorganisaatiota tai 
tuottajaorganisaatioiden liittoa, joka on 
vahvistanut samat säännöt ja toimii 
yhdellä tai useammalla 
alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen 
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merkintään liittyvällä viininviljelyalueella, 
edellyttäen että siihen kuuluu vähintään 
kaksi kolmasosaa sen/niiden 
alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen 
merkintään liittyvän alueen / liittyvien 
alueiden, jolla/joilla se toimii, tuottajista 
ja että se kattaa vähintään kaksi 
kolmasosaa kyseisen alueen tuotannosta. 
Edustava ammattialan järjestö voi jättää 
hakemuksen ainoastaan niiden viinien, 
joita se tuottaa, suojaamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 1405
Astrid Lulling

Ehdotus asetukseksi
89 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

89 d artikla
Hyväksymismenettely

Komissio tekee päätöksen hylätä tai 
hyväksyä perinteinen merkintä 
käytettävissään olevien todisteiden 
perusteella. Se harkitsee, onko 89, 89 a ja 
89 b artiklassa tarkoitetut tai 90 a artiklan 
3 kohdassa tai 90 b artiklassa säädetyt 
edellytykset täytetty.
Hylkäyspäätös annetaan tiedoksi 
vastaväitteen esittäjälle ja jäsenvaltion tai 
kolmannen maan viranomaisille tai 
asianomaiseen kolmanteen maahan 
sijoittautuneelle edustavalle ammattialan 
järjestölle.

Or. fr

Perustelu

Alkuperänimityksiä koskevien säännösten tavoin nämä perinteisiä merkintöjä koskevat 
keskeiset säännökset on sisällytettävä perussäädökseen.
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Tarkistus 1406
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ottaen huomioon tarve varmistaa 
tuottajien tai toimijoiden oikeudet ja 
oikeutetut edut komissio voi delegoiduilla 
säädöksillä vahvistaa seuraavat:

Poistetaan.

a) hakijat, jotka voivat hakea perinteisen 
merkinnän suojaa;
b) perinteisen merkinnän 
hyväksymishakemuksen 
voimassaoloedellytykset;
c) perusteet ehdotetun perinteisen 
merkinnän hyväksymisen vastustamiselle;
d) suojan laajuus, suhde 
tavaramerkkeihin, suojattuihin 
perinteisiin merkintöihin, suojattuihin 
alkuperänimityksiin tai maantieteellisiin 
merkintöihin, homonyymeihin tai eräisiin 
rypälelajikkeiden nimiin;
e) perusteet perinteisen merkinnän 
peruuttamiselle;
f) hakemusten tai pyyntöjen viimeinen 
jättöpäivä;
g) menettelyt, joita on noudatettava 
haettaessa perinteisen merkinnän suojaa, 
mukaan lukien komission suorittama 
hakemuksen tutkiminen, 
vastaväitemenettelyt sekä peruuttamista ja 
muuttamista koskevat menettelyt.

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan sisältöä ei voida hyväksyä, koska valtaosa siinä säännellyistä asioista 
katetaan täytäntöönpanosäädöksillä – ottaen huomioon niiden laajuuden ja tarpeen 
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varmistaa yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa – ja koska ne jo vahvistetaan 
komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009.

Tarkistus 1407
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hakijat, jotka voivat hakea perinteisen 
merkinnän suojaa;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Nämä ovat keskeisiä osia, joista on säädettävä perussäädöksessä.

Tarkistus 1408
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) perusteet ehdotetun perinteisen 
merkinnän hyväksymisen vastustamiselle;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Nämä ovat keskeisiä osia, joista on säädettävä perussäädöksessä.

Tarkistus 1409
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 3 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) suojan laajuus, suhde 
tavaramerkkeihin, suojattuihin 
perinteisiin merkintöihin, suojattuihin 
alkuperänimityksiin tai maantieteellisiin 
merkintöihin, homonyymeihin tai eräisiin 
rypälelajikkeiden nimiin;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Nämä ovat keskeisiä osia, joista on säädettävä perussäädöksessä.

Tarkistus 1410
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) perusteet perinteisen merkinnän 
peruuttamiselle;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Nämä ovat keskeisiä osia, joista on säädettävä perussäädöksessä.

Tarkistus 1411
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ottaen huomioon unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 
erityispiirteet komissio voi vahvistaa 

Poistetaan.
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delegoiduilla säädöksillä edellytykset, 
joilla perinteisiä merkintöjä voidaan 
käyttää kolmansien maiden tuotteissa, ja 
säätää poikkeuksista 89 artiklaan.

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan sisältöä ei voida hyväksyä, koska valtaosa siinä säännellyistä asioista 
katetaan täytäntöönpanosäädöksillä – ottaen huomioon niiden laajuuden ja tarpeen 
varmistaa yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa – ja koska ne jo vahvistetaan 
komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009.

Tarkistus 1412
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ottaen huomioon tarve varmistaa 
tuottajien tai toimijoiden oikeudet ja 
oikeutetut edut komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
seuraavat:
a) hakijat, jotka voivat hakea perinteisen 
merkinnän suojaa;
b) perinteisen merkinnän 
hyväksymishakemuksen 
voimassaoloedellytykset;
c) perusteet ehdotetun perinteisen 
merkinnän hyväksymisen vastustamiselle;
d) suojan laajuus, suhde 
tavaramerkkeihin, suojattuihin 
perinteisiin merkintöihin, suojattuihin 
alkuperänimityksiin tai maantieteellisiin 
merkintöihin, homonyymeihin tai eräisiin 
rypälelajikkeiden nimiin;
e) perusteet perinteisen merkinnän 
peruuttamiselle;
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f) hakemusten tai pyyntöjen viimeinen 
jättöpäivä;
g) menettelyt, joita on noudatettava 
haettaessa perinteisen merkinnän suojaa, 
mukaan lukien komission suorittama 
hakemuksen tutkiminen, 
vastaväitemenettelyt sekä peruuttamista ja
muuttamista koskevat menettelyt.

Or. es

Perustelu

Varmistetaan johdonmukaisuus edellisen artiklan kanssa.

Tarkistus 1413
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Ottaen huomioon unionin ja eräiden 
kolmansien maiden välisen kaupan 
erityispiirteet komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä edellytykset, 
joilla perinteisiä merkintöjä voidaan 
käyttää kolmansien maiden tuotteissa, ja 
säätää poikkeuksista 89 artiklaan.

Or. es

Perustelu

Varmistetaan johdonmukaisuus edellisen artiklan kanssa.

Tarkistus 1414
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) maininta sokeripitoisista aineista, 
joita on käytetty viinin 
alkoholipitoisuuden lisäämiseen.

Or. it

Tarkistus 1415
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Edellä olevan 1 kohdan 
g a alakohdasta poiketen maininta 
voidaan jättää pois seuraavissa 
tapauksissa:
a) sellaisesta cuvéestä saadut helmeilevät 
viinit ja kuohuviinit, joka on tuotettu 
sokeripitoisia aineita lisäämättä;
b) kaikki rypäletuotteet, joihin on lisätty 
yksinomaan rypäleistä saatuja 
sokeripitoisia aineita.

Or. it


