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Tarkistus 47
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Unionin lainsäädännön yleistavoitteena 
kyseisillä aloilla on myötävaikuttaa 
ihmisten, eläinten ja kasvien 
korkeatasoiseen terveyteen koko 
elintarvikeketjussa sekä korkeatasoiseen 
kuluttajansuojeluun ja 
kuluttajatiedotukseen ja ympäristön 
suojeluun edistäen samalla kilpailukykyä ja 
uusien työpaikkojen luomista.

(2) Unionin lainsäädännön yleistavoitteena 
kyseisillä aloilla on myötävaikuttaa 
ihmisten, eläinten ja kasvien 
korkeatasoiseen terveyteen ja 
hyvinvointiin koko elintarvikeketjussa sekä 
korkeatasoiseen kuluttajansuojeluun ja 
kuluttajatiedotukseen ja ympäristön 
suojeluun edistäen samalla kilpailukykyä ja 
uusien työpaikkojen luomista.

Or. en

Tarkistus 48
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tähän yleistavoitteeseen pyrkiminen 
edellyttää asianmukaisia taloudellisia 
resursseja. Siksi unionin on tarpeen 
osallistua yleistavoitteeseen sidoksissa 
olevilla aloilla toteutettavien 
toimenpiteiden rahoitukseen. Jotta menojen 
käyttö voidaan kohdentaa tehokkaasti, olisi 
vahvistettava myös erityistavoitteet sekä 
indikaattorit, joiden avulla arvioidaan, 
onko kyseiset tavoitteet saavutettu.

(3) Tähän yleistavoitteeseen pyrkiminen 
edellyttää asianmukaisia taloudellisia 
resursseja. Siksi unionin on tarpeen 
osallistua yleistavoitteeseen sidoksissa 
olevilla aloilla toteutettavien 
toimenpiteiden rahoitukseen. Jotta menojen 
käyttö voidaan kohdentaa tehokkaasti, olisi 
vahvistettava myös erityistavoitteet sekä 
indikaattorit, joiden avulla arvioidaan, 
onko kyseiset tavoitteet saavutettu. On 
tärkeää, ettei myönnettävä rahoitus 
kasvata EU:n kokonaistalousarviota vaan 
on peräisin jo olemassa olevista unionin 
talousarvion budjettikohdista.

Or. en
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Tarkistus 49
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Tähän yleistavoitteeseen pyrkiminen 
edellyttää asianmukaisia taloudellisia 
resursseja. Siksi unionin on tarpeen 
osallistua yleistavoitteeseen sidoksissa 
olevilla aloilla toteutettavien 
toimenpiteiden rahoitukseen. Jotta menojen 
käyttö voidaan kohdentaa tehokkaasti, olisi 
vahvistettava myös erityistavoitteet sekä 
indikaattorit, joiden avulla arvioidaan, 
onko kyseiset tavoitteet saavutettu.

(3) Tähän yleistavoitteeseen pyrkiminen 
edellyttää asianmukaisia taloudellisia 
resursseja. Siksi unionin on tarpeen 
osallistua yleistavoitteeseen sidoksissa 
olevilla aloilla toteutettavien 
toimenpiteiden rahoitukseen. Jotta menojen 
käyttö voidaan kohdentaa tehokkaasti, olisi 
vahvistettava myös erityistavoitteet sekä 
indikaattorit, joiden avulla arvioidaan, 
onko kyseiset tavoitteet saavutettu. 
Kaikkien taloudellisten resurssien olisi 
oltava peräisin monivuotisessa 
rahoituskehyksessä vahvistetusta 
budjettikohdasta.

Or. en

Tarkistus 50
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ehdotuksessaan vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta komissio esittää myös 
luotavaksi poikkeustilannejärjestelmän 
kriisitilanteisiin reagoimista varten. Sen 
vuoksi poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
kuten eläinten ja kasvien terveyteen 
liittyvissä kiireellisissä tilanteissa, joissa 
budjettikohdan 3 määrärahat eivät riitä 
mutta kiireelliset toimenpiteet ovat 
tarpeen, maatalousalan kriisivarauksesta 

Poistetaan.
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olisi siirrettävä varoja Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen budjettiyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta tehdyn 
toimielinten sopimuksen10 mukaisesti.
__________________
10 EUVL C… , …, s…

Or. es

Perustelu

Kriisivaraukseen vuosittain varattuja vähäisiä määrärahoja säännellään YMP:n uudistukseen 
kuuluvan horisontaalisen asetuksen mukaan, ja ne on tarkoitettu käytettäviksi markkinoiden 
tuotanto- tai jakelukriiseissä. Horisontaalisessa asetuksessa ei säädetä tämän asetuksen 
kohteena olevista menoista.

Tarkistus 51
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Ehdotuksessaan vuosia 2014–2020 
koskevan monivuotisen rahoituskehyksen 
vahvistamisesta komissio esittää myös 
luotavaksi poikkeustilannejärjestelmän 
kriisitilanteisiin reagoimista varten. Sen 
vuoksi poikkeuksellisissa olosuhteissa, 
kuten eläinten ja kasvien terveyteen 
liittyvissä kiireellisissä tilanteissa, joissa 
budjettikohdan 3 määrärahat eivät riitä 
mutta kiireelliset toimenpiteet ovat 
tarpeen, maatalousalan kriisivarauksesta 
olisi siirrettävä varoja Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
välisen budjettiyhteistyöstä ja 
moitteettomasta varainhoidosta tehdyn 
toimielinten sopimuksen10 mukaisesti.

Poistetaan.

__________________
10 EUVL C… , …, s…
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Or. es

Perustelu

Vaikka elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaan ohjelmaan saatetaan tarvita varoja 
hyväksyttyjä määrärahoja enemmän, lisämäärärahojen tarve on katettava käyttämällä 
talousarvion yleisiä joustomekanismeja sen jälkeen, kun on ensin tutkittu mahdollisuus 
kohdentaa määrärahoja uudelleen otsakkeessa 3, johon elintarvikkeiden turvallisuutta ja 
terveyttä koskevat menot on kirjattu. Kriisivarausta ei ole suunniteltu käytettäväksi 
tartuntatautiepidemioista johtuviin menoihin.

Tarkistus 52
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Mahdollisuutta saada korvaus 
valvontatoimenpiteiden nojalla 
tuhottavien kasvien ja kasvituotteiden 
arvosta tarkastellaan komission 
ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi kasvintuhoojien 
vastaisista suojatoimenpiteistä 
(COM(2013) 267).

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kasvien arvosta maksettaville korvauksille laaditaan perusperiaatteet, kuten 
ilmoitusvaatimukset.

Tarkistus 53
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 

(28) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, 
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komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa unionin 
rahoitukseen oikeuttavien eläintautien ja 
zoonoosien luettelon vahvistamiseksi ja 
muuttamiseksi sekä työohjelmien 
vahvistamiseksi. Komission olisi
kiireellisten menettelyjen rahoitukseen 
oikeutettujen eläintautien luetteloa 
muuttaessaan otettava huomioon 
eläintaudit, jotka on ilmoitettava 
eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä 
21 päivänä joulukuuta 1982 annetun 
neuvoston direktiivin 82/894/ETY15. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201116 mukaisesti.

komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa työohjelmien 
vahvistamiseksi ja kiireellisten 
menettelyjen täytäntöönpanoa koskevien 
päätösten tekemiseksi. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/201116 mukaisesti.

__________________ __________________
15 EYVL L 378, 31.12.1982, s. 58. 16 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.
16 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

Or. en

Tarkistus 54
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Eläinten terveyttä koskevaan unionin 
rahoitukseen oikeuttavien eläintautien ja 
zoonoosien ensimmäisiä luetteloita 
hyväksyttäessä olisi noudatettava neuvoa-
antavaa menettelyä, koska näiden 
ensimmäisten luetteloiden olisi 
sisällettävä muutoksitta eläintaudit ja 
zoonoosit, jotka oikeuttavat jo nyt 
kyseiseen rahoitukseen tietyistä 
eläinlääkintäalan kustannuksista 
25 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn 

Poistetaan.
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neuvoston päätöksen 2009/470/EY17

mukaisesti.
__________________
17 EUVL L 155, 18.6.2009, s. 30.

Or. en

Tarkistus 55
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yleistavoite eli myötävaikuttaa ihmisten, 
eläinten ja kasvien korkeatasoiseen 
terveydensuojeluun koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 
aloilla sekä kuluttajien ja ympäristön 
korkeatasoiseen suojeluun ja antaa 
samalla unionin elintarvike- ja 
rehuteollisuudelle mahdollisuus toimia 
kilpailukykyä ja työpaikkojen luomista 
edistävässä ympäristössä;

a) yleistavoite eli myötävaikuttaa ihmisten, 
eläinten ja kasvien korkeatasoiseen 
terveydensuojeluun ja hyvinvointiin koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 
aloilla ehkäisemällä ja hävittämällä 
tauteja ja tuhoojia sekä varmistaa 
kuluttajien ja ympäristön korkeatasoinen
suojelu ja antaa samalla unionin 
elintarvike- ja rehuteollisuudelle 
mahdollisuus toimia elintarvikkeiden 
turvallisuutta, kilpailukykyä ja 
työpaikkojen luomista edistävässä 
ympäristössä;

Or. en

Tarkistus 56
Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yleistavoite eli myötävaikuttaa ihmisten, 
eläinten ja kasvien korkeatasoiseen 
terveydensuojeluun koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 

a) yleistavoite eli myötävaikuttaa ihmisten, 
eläinten ja kasvien korkeatasoiseen 
terveydensuojeluun koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 
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aloilla sekä kuluttajien ja ympäristön 
korkeatasoiseen suojeluun ja antaa samalla 
unionin elintarvike- ja rehuteollisuudelle 
mahdollisuus toimia kilpailukykyä ja 
työpaikkojen luomista edistävässä 
ympäristössä;

aloilla sekä kuluttajien ja ympäristön 
korkeatasoiseen suojeluun ja eläinten 
hyvinvointiin ja antaa samalla unionin 
elintarvike- ja rehuteollisuudelle 
mahdollisuus toimia kilpailukykyä ja 
työpaikkojen luomista edistävässä 
ympäristössä;

Or. sv

Tarkistus 57
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) yleistavoite eli myötävaikuttaa ihmisten, 
eläinten ja kasvien korkeatasoiseen 
terveydensuojeluun koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 
aloilla sekä kuluttajien ja ympäristön 
korkeatasoiseen suojeluun ja antaa samalla 
unionin elintarvike- ja rehuteollisuudelle 
mahdollisuus toimia kilpailukykyä ja 
työpaikkojen luomista edistävässä 
ympäristössä;

a) yleistavoite eli myötävaikuttaa ihmisten, 
eläinten ja kasvien korkeatasoiseen 
terveydensuojeluun koko 
elintarvikeketjussa ja siihen liittyvillä 
aloilla tautien ja tuhoojien 
ennaltaehkäisyn ja torjunnan avulla sekä 
kuluttajien ja ympäristön korkeatasoiseen 
suojeluun ja antaa samalla unionin 
elintarvike- ja rehuteollisuudelle 
mahdollisuus toimia kilpailukykyä ja 
työpaikkojen luomista edistävässä 
ympäristössä;

Or. it

Tarkistus 58
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Maatalousalan kriisivarauksen 
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käyttäminen
Unionin rahoitusosuus kiireellisissä 
tilanteissa toteutettaviin toimenpiteisiin, 
joihin sovelletaan II osaston I luvun 
1 jakson ja II osaston II luvun 1 jakson 
säännöksiä, voidaan rahoittaa myös 
yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksesta, hallinnoinnista ja 
seurannasta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o XXX/201X 4 artiklan 2 kohdan 
e alakohdan mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Kriisivaraukseen vuosittain varattuja vähäisiä määrärahoja säännellään YMP:n uudistukseen 
kuuluvan horisontaalisen asetuksen mukaan, ja ne on tarkoitettu käytettäviksi markkinoiden 
tuotanto- tai jakelukriiseissä. Horisontaalisessa asetuksessa ei säädetä tämän asetuksen 
kohteena olevista menoista.

Tarkistus 59
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Maatalousalan kriisivarauksen 

käyttäminen
Unionin rahoitusosuus kiireellisissä 
tilanteissa toteutettaviin toimenpiteisiin, 
joihin sovelletaan II osaston I luvun 
1 jakson ja II osaston II luvun 1 jakson 
säännöksiä, voidaan rahoittaa myös 
yhteisen maatalouspolitiikan 
rahoituksesta, hallinnoinnista ja 
seurannasta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o XXX/201X 4 artiklan 2 kohdan 
e alakohdan mukaisesti.
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Or. es

Perustelu

Vaikka elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaan ohjelmaan saatetaan tarvita varoja 
hyväksyttyjä määrärahoja enemmän, lisämäärärahojen tarve on katettava käyttämällä 
talousarvion yleisiä joustomekanismeja sen jälkeen, kun on ensin tutkittu mahdollisuus 
kohdentaa määrärahoja uudelleen otsakkeessa 3, johon elintarvikkeiden turvallisuutta ja 
terveyttä koskevat menot on kirjattu. Kriisivarausta ei ole suunniteltu käytettäväksi 
tartuntatautiepidemioista johtuviin menoihin.

Tarkistus 60
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Enimmäisosuudet ja avustusten 
vähimmäismäärät

Avustusten enimmäismäärät

Or. en

Tarkistus 61
Franco Bonanini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kahden tai useamman jäsenvaltion 
yhdessä toteuttamat rajatylittävät toimet 
tuhoojien tai eläintautien torjumiseksi tai 
hävittämiseksi;

a) kahden tai useamman jäsenvaltion 
yhdessä toteuttamat rajatylittävät toimet 
tuhoojien tai eläintautien torjumiseksi tai 
hävittämiseksi; tai

Or. it

Tarkistus 62
Andrés Perelló Rodríguez
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Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) koskevat unionille vakavien 
terveysriskien torjuntaa;

a) koskevat ihmisten, eläinten ja kasvien 
terveyteen kohdistuvien unionille vakavien 
riskien torjuntaa koko elintarvikeketjussa;

Or. es

Perustelu

On välttämätöntä tietää, mitä vakavia riskejä tarkoitetaan, ja kasvien ja eläinten terveyteen 
kohdistuvat riskit on nimenomaan sisällytettävä soveltamisalaan ihmisten terveyden suojelun 
lisäksi.

Tarkistus 63
Franco Bonanini

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) koskevat unionille vakavien 
terveysriskien torjuntaa;

a) koskevat unionille vakavien 
terveysriskien torjuntaa; tai

Or. it

Tarkistus 64
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) koskevat unionille vakavien 
terveysriskien torjuntaa;

a) koskevat ihmisten, eläinten ja kasvien 
terveyteen kohdistuvien unionille vakavien 
riskien torjuntaa koko elintarvikeketjussa;

Or. es



AM\1006631FI.doc 13/37 PE521.690v01-00

FI

Perustelu

On välttämätöntä tietää, mitä vakavia riskejä tarkoitetaan, ja kasvien ja eläinten terveyteen 
kohdistuvat riskit on nimenomaan sisällytettävä soveltamisalaan ihmisten terveyden suojelun 
lisäksi.

Tarkistus 65
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Alle 50 000 euron avustuksia ei 
myönnetä.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Vähimmäismäärän vahvistaminen yhteisrahoitusta varten voi vaarantaa valvonta- ja 
seurantaohjelmien kehittämisen erityisesti kasvien terveyden alalla. Mainitut ohjelmat ovat 
sitä paitsi pakollisia.

Tarkistus 66
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Alle 50 000 euron avustuksia ei 
myönnetä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 67
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Avustuksia, joiden enimmäismäärät on 
vahvistettu 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 
voidaan myöntää jäsenvaltioille 
toimenpiteisiin, jotka on toteutettu jonkin 
8 artiklan mukaisessa eläintautien 
luettelossa mainitun eläintaudin 
esiintymisen vahvistuttua, jos kyseiset 
toimenpiteet on toteutettu välittömästi ja 
asianomaisessa unionin lainsäädännössä 
vahvistettujen sovellettavien säännösten 
mukaisesti.

1. Avustuksia, joiden enimmäismäärät on 
vahvistettu 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 
voidaan myöntää jäsenvaltioille 
toimenpiteisiin, jotka on toteutettu jonkin 
8 artiklan mukaisessa eläintautien 
luettelossa mainittua eläintautia koskevan 
epäilyn ja sen esiintymisen vahvistumisen 
takia, jos kyseiset toimenpiteet on 
toteutettu välittömästi ja asianomaisessa 
unionin lainsäädännössä vahvistettujen 
sovellettavien säännösten mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Ympäristövaliokunnan lausunnon tarkistuksesta 11 ei voi päätellä, onko valmistelijan 
1 a kohdan muodossa esittämän tarkistuksen tarkoitus korvata 7 artiklan 1 kohta. Tällä 
tarkistuksella pyritään selkeyttämään kohtaa valmistelijan ehdotuksen suuntaisesti.

Tarkistus 68
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Avustuksia, joiden enimmäismäärät on 
vahvistettu 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 
voidaan myöntää jäsenvaltioille 
toimenpiteisiin, jotka on toteutettu jonkin 
8 artiklan mukaisessa eläintautien 
luettelossa mainitun eläintaudin 
esiintymisen vahvistuttua, jos kyseiset 
toimenpiteet on toteutettu välittömästi ja 
asianomaisessa unionin lainsäädännössä 
vahvistettujen sovellettavien säännösten 
mukaisesti.

1. Avustuksia, joiden enimmäismäärät on 
vahvistettu 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa, 
voidaan myöntää jäsenvaltioille 
toimenpiteisiin, jotka on toteutettu jonkin 
8 artiklan mukaisessa eläintautien 
luettelossa mainittua eläintautia koskevan 
epäilyn ja sen esiintymisen vahvistumisen 
takia, jos kyseiset toimenpiteet on 
toteutettu välittömästi ja asianomaisessa 
unionin lainsäädännössä vahvistettujen
sovellettavien säännösten mukaisesti.

Or. es
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Perustelu

Jos on perusteltua syytä epäillä tartuntatautia, on toimittava kiireesti jo ennen 
laboratoriotulosten vahvistumista, jotta taudin vaikutukset ja leviäminen jäävät 
mahdollisimman pieniksi.

Tarkistus 69
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannukset, jotka aiheutuvat 
teurastettujen tai lopetettujen eläinten 
arvon korvaamisesta niiden omistajille, 
teurastusta tai lopettamista välittömästi 
edeltävän markkina-arvon rajoissa;

a) kustannukset, jotka aiheutuvat 
teurastettujen tai lopetettujen eläinten 
arvon korvaamisesta niiden omistajille sen 
markkina-arvon rajoissa, joka niillä olisi 
ollut ilman taudin esiintymistä;

Or. en

Tarkistus 70
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannukset, jotka aiheutuvat 
teurastettujen tai lopetettujen eläinten 
arvon korvaamisesta niiden omistajille, 
teurastusta tai lopettamista välittömästi 
edeltävän markkina-arvon rajoissa;

a) kustannukset, jotka aiheutuvat 
teurastettujen tai lopetettujen eläinten 
arvon korvaamisesta niiden omistajille, 
tauti-ilmoitusta välittömästi edeltävän 
markkina-arvon rajoissa;

Or. de

Perustelu

Korvauksen tarkoitus on korvata eläimen menetys. Siksi lähtökohdaksi on otettava eläimen 
markkina-arvo ennen tauti-ilmoitusta.
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Tarkistus 71
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kustannukset, jotka aiheutuvat 
teurastettujen tai lopetettujen eläinten 
arvon korvaamisesta niiden omistajille,
teurastusta tai lopettamista välittömästi 
edeltävän markkina-arvon rajoissa;

a) kustannukset, jotka aiheutuvat 
teurastettujen tai lopetettujen eläinten 
arvon korvaamisesta markkina-arvon 
rajoissa niille eläinten omistajille, joilla 
olisi edelleen nämä eläimet, jos ne eivät 
olisi sairastuneet;

Or. it

Tarkistus 72
Anna Rosbach

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kustannukset, jotka aiheutuvat 
eläinten kuljetuksesta, lopettamisesta tai 
teurastamisesta;

Or. en

Tarkistus 73
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kustannukset, jotka aiheutuvat 
hävitettyjen eläinperäisten tuotteiden arvon 
korvaamisesta niiden omistajille, kyseisten 
tuotteiden hävittämistä välittömästi 
edeltävän markkina-arvon rajoissa;

b) kustannukset, jotka aiheutuvat 
hävitettyjen eläinperäisten tuotteiden arvon 
korvaamisesta niiden omistajille, tauti-
ilmoitusta välittömästi edeltävän 
markkina-arvon rajoissa;
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Or. de

Perustelu

Korvauksen tarkoitus on korvata hävitettyjen tuotteiden menetys. Siksi lähtökohdaksi on 
otettava hävitettyjen tuotteiden markkina-arvo ennen tauti-ilmoitusta.

Tarkistus 74
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannukset, jotka aiheutuvat tilan ja 
välineiden puhdistuksesta, hyönteisten 
hävittämisestä ja desinfioinnista;

c) kustannukset, jotka aiheutuvat tautiin 
liittyvien tilojen ja välineiden 
puhdistuksesta, hyönteisten hävittämisestä 
ja desinfioinnista;

Or. en

Tarkistus 75
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kustannukset, jotka aiheutuvat 
saastuneen rehun ja, siltä osin kuin 
välineitä ei voida desinfioida, saastuneiden 
välineiden hävittämisestä;

d) kustannukset, jotka aiheutuvat 
saastuneen rehun ja, siltä osin kuin
välineitä ei voida desinfioida, saastuneiden 
välineiden kuljetuksesta ja hävittämisestä;

Or. en

Tarkistus 76
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) kustannukset, jotka aiheutuvat 
saastuneen rehun ja, siltä osin kuin 
välineitä ei voida desinfioida, saastuneiden 
välineiden hävittämisestä;

d) kustannukset, jotka aiheutuvat 
saastuneen rehun ja, siltä osin kuin 
välineitä ei voida desinfioida, saastuneiden 
välineiden kuljettamisesta ja 
hävittämisestä;

Or. es

Perustelu

Kyseinen meno on voimassa olevassa lainsäädännössä määritelty yhteisrahoitettavaksi.

Tarkistus 77
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kustannukset, jotka aiheutuvat 
rokotteiden hankinnasta ja rokottamisesta, 
jos komissio on päättänyt niistä tai antanut 
niille luvan;

e) kustannukset, jotka aiheutuvat 
rokotteiden hankinnasta ja rokottamisesta, 
jos komissio on päättänyt niistä tai antanut 
niille luvan, sekä riittävästi perustelluissa 
poikkeustapauksissa kustannukset, jotka 
aiheutuvat näiden rokotteiden 
käyttämisen aiheuttamista menetyksistä;

Or. de

Perustelu

Jos eläimiä ei kiireellisen toimenpiteen yhteydessä tapahtuvan rokotteiden käytön takia voida 
saattaa markkinoille samalla tavalla, menetykset pitäisi riittävästi perustelluissa tapauksissa 
korvata.

Tarkistus 78
Anna Rosbach

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

f) kustannukset, jotka aiheutuvat ruhojen 
mahdollisesta kuljetuksesta 
käsittelylaitoksiin;

f) kustannukset, jotka aiheutuvat ruhojen 
kuljetuksesta ja hävittämisestä;

Or. en

Tarkistus 79
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kustannukset, jotka aiheutuvat ruhojen 
mahdollisesta kuljetuksesta 
käsittelylaitoksiin;

f) kustannukset, jotka aiheutuvat ruhojen 
mahdollisesta kuljetuksesta 
käsittelylaitoksiin ja niiden hävittämisestä;

Or. es

Perustelu

Kyseinen meno on voimassa olevassa lainsäädännössä määritelty yhteisrahoitettavaksi.

Tarkistus 80
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kustannukset ovat asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 130 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuissa 
poikkeustapauksissa tukikelpoisia siitä 
päivästä lähtien, jona jäsenvaltiot 
ilmoittavat komissiolle taudin 
esiintymisestä.

Kustannukset ovat asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 130 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuissa 
poikkeustapauksissa tukikelpoisia siitä 
päivästä lähtien, jona epäilys on tullut ilmi. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava
komissiolle taudin esiintymisestä.

Or. es
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Perustelu

Jos on perusteltua syytä epäillä tartuntatautia, on toimittava kiireesti jo ennen 
laboratoriotulosten vahvistumista, jotta taudin vaikutukset ja leviäminen jäävät 
mahdollisimman pieniksi.

Tarkistus 81
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avustuksia voidaan myöntää 
jäsenvaltioiden vuoden kestäville tai 
monivuotisille, 11 artiklan mukaisessa 
luettelossa mainittujen eläintautien ja 
zoonoosien hävittämis-, torjunta- ja
seurantaohjelmille, jäljempänä ’kansalliset 
ohjelmat’.

Avustuksia voidaan myöntää 
jäsenvaltioiden vuoden kestävien tai 
monivuotisten, 11 artiklan mukaisessa 
luettelossa mainittujen eläintautien ja 
zoonoosien hävittämis-, torjunta- ja
seurantaohjelmien, jäljempänä ’kansalliset 
ohjelmat’, toteuttamiseen.

Or. de

Perustelu

Täydennyksellä on tarkoitus selventää asiaa ja rajata esimerkiksi suunnitteluprosessit pois.

Tarkistus 82
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannukset, jotka aiheutuvat 
kansallisen ohjelman puitteissa 
teurastettujen tai lopetettujen eläinten 
arvon korvaamisesta niiden omistajille, 
teurastusta tai lopettamista välittömästi 
edeltävän markkina-arvon rajoissa;

c) kustannukset, jotka aiheutuvat 
kansallisen ohjelman puitteissa 
teurastettujen tai lopetettujen eläinten 
arvon korvaamisesta niiden omistajille, sen
markkina-arvon rajoissa, joka kyseisillä 
eläimillä olisi ollut ilman taudin 
esiintymistä;
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Or. en

Tarkistus 83
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannukset, jotka aiheutuvat 
kansallisen ohjelman puitteissa 
teurastettujen tai lopetettujen eläinten 
arvon korvaamisesta niiden omistajille, 
teurastusta tai lopettamista välittömästi 
edeltävän markkina-arvon rajoissa;

c) kustannukset, jotka aiheutuvat 
kansallisen ohjelman puitteissa 
teurastettujen tai lopetettujen eläinten 
arvon korvaamisesta niiden omistajille, 
tauti-ilmoitusta välittömästi edeltävän 
markkina-arvon rajoissa;

Or. de

Perustelu

Korvauksen tarkoitus on korvata eläimen menetys. Siksi lähtökohdaksi on otettava eläimen 
markkina-arvo ennen tauti-ilmoitusta.

Tarkistus 84
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannukset, jotka aiheutuvat 
kansallisen ohjelman puitteissa 
teurastettujen tai lopetettujen eläinten 
arvon korvaamisesta niiden omistajille,
teurastusta tai lopettamista välittömästi 
edeltävän markkina-arvon rajoissa;

c) kustannukset, jotka aiheutuvat 
teurastettujen tai lopetettujen eläinten 
arvon korvaamisesta markkina-arvon 
rajoissa niille eläinten omistajille, joilla 
olisi edelleen nämä eläimet, jos ne eivät 
olisi sairastuneet;

Or. it

Tarkistus 85
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kustannukset, jotka aiheutuvat 
hävitettyjen eläinperäisten tuotteiden arvon 
korvaamisesta niiden omistajille, kyseisten 
tuotteiden hävittämistä välittömästi 
edeltävän markkina-arvon rajoissa;

d) kustannukset, jotka aiheutuvat 
hävitettyjen eläinperäisten tuotteiden arvon 
korvaamisesta niiden omistajille, tauti-
ilmoitusta välittömästi edeltävän 
markkina-arvon rajoissa;

Or. de

Perustelu

Korvauksen tarkoitus on korvata hävitettyjen tuotteiden menetys. Siksi lähtökohdaksi on 
otettava hävitettyjen tuotteiden markkina-arvo ennen tauti-ilmoitusta.

Tarkistus 86
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kotieläinten rokottamisesta aiheutuvat 
kustannukset;

f) kotieläinten rokottamisesta aiheutuvat 
kustannukset taudin esiintyessä epidemian 
muodossa;

Or. de

Perustelu

Kriisitilanteiden ulkopuolella toteutettavia vapaaehtoisia rokotuksia tai ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä, kuten kissojen tai koirien vesikauhurokotuksia ennen matkaa, ei pitäisi 
rahoittaa näistä varoista.

Tarkistus 87
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuiset kansalliset ohjelmat ja niiden 
rahoitus hyväksytään viimeistään kunkin 
vuoden tammikuun 31 päivänä
avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja kyseisenä 
vuonna 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän 
joulukuuta välisenä aikana aiheutuneita 
kustannuksia. Komissio voi 15 artiklassa 
tarkoitettujen välikertomusten 
toimittamisen jälkeen tarvittaessa muuttaa 
kyseisiä päätöksiä koko tukikelpoisuusajan 
osalta.

2. Vuotuiset kansalliset ohjelmat ja niiden 
rahoitus hyväksytään neljä viikkoa EU:n 
tulevan vuoden talousarvion 
hyväksymisen jälkeen avustuspäätöksellä, 
joka koskee toteutettuja toimenpiteitä ja 
kyseisenä vuonna 1 päivän tammikuuta ja 
31 päivän joulukuuta välisenä aikana 
aiheutuneita kustannuksia. Komissio voi 
15 artiklassa tarkoitettujen välikertomusten 
toimittamisen jälkeen tarvittaessa muuttaa 
kyseisiä päätöksiä koko tukikelpoisuusajan 
osalta.

Or. de

Perustelu

Päätös kansallisten ohjelmien rahoituksesta olisi tehtävä mahdollisimman nopeasti, kuitenkin 
viimeistään neljä viikkoa kyseisen ohjelmavuoden talousarvion vahvistamisen jälkeen, 
selvyyden ja suunnitteluvarmuuden antamiseksi jäsenvaltioille.

Tarkistus 88
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuiset kansalliset ohjelmat ja niiden 
rahoitus hyväksytään viimeistään kunkin 
vuoden tammikuun 31 päivänä
avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja kyseisenä 
vuonna 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän 
joulukuuta välisenä aikana aiheutuneita 
kustannuksia. Komissio voi 15 artiklassa 
tarkoitettujen välikertomusten 
toimittamisen jälkeen tarvittaessa muuttaa 
kyseisiä päätöksiä koko tukikelpoisuusajan 
osalta.

2. Vuotuiset kansalliset ohjelmat ja niiden 
rahoitus hyväksytään 30 päivänä 
marraskuuta niiden ohjelmien osalta, 
jotka on tarkoitus aloittaa seuraavana 
vuonna, avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja kyseisenä 
vuonna 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän 
joulukuuta välisenä aikana aiheutuneita 
kustannuksia. Komissio voi 15 artiklassa 
tarkoitettujen välikertomusten 
toimittamisen jälkeen tarvittaessa muuttaa 
kyseisiä päätöksiä koko tukikelpoisuusajan 
osalta.
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Or. es

Perustelu

Asetusehdotuksessa ohjelmien hyväksyminen on siirretty kunkin vuoden 
tammikuun 31 päivään, vaikka niihin sisältyviä toimenpiteitä sovelletaan 1 päivästä
tammikuuta 31 päivään joulukuuta (toisin sanoen ohjelman toteutus aloitetaan ennen sen 
virallista hyväksymistä).

Tarkistus 89
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuiset kansalliset ohjelmat ja niiden 
rahoitus hyväksytään viimeistään kunkin 
vuoden tammikuun 31 päivänä
avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja kyseisenä 
vuonna 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän 
joulukuuta välisenä aikana aiheutuneita 
kustannuksia. Komissio voi 15 artiklassa 
tarkoitettujen välikertomusten 
toimittamisen jälkeen tarvittaessa muuttaa 
kyseisiä päätöksiä koko tukikelpoisuusajan 
osalta.

2. Vuotuiset kansalliset ohjelmat ja niiden 
rahoitus hyväksytään viimeistään 
30 päivänä marraskuuta niiden ohjelmien 
osalta, jotka on tarkoitus aloittaa 
seuraavana vuonna, avustuspäätöksellä, 
joka koskee toteutettuja toimenpiteitä ja 
kyseisenä vuonna 1 päivän tammikuuta ja 
31 päivän joulukuuta välisenä aikana 
aiheutuneita kustannuksia. Komissio voi 
15 artiklassa tarkoitettujen välikertomusten 
toimittamisen jälkeen tarvittaessa muuttaa 
kyseisiä päätöksiä koko tukikelpoisuusajan 
osalta.

Or. es

Perustelu

Oletetaan, että nykyinen päivämäärä säilytetään. Asetusehdotuksessa ohjelmien 
hyväksyminen on siirretty kunkin vuoden tammikuun 31 päivään, vaikka niihin sisältyviä 
toimenpiteitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta. Tämä merkitsee, että 
ohjelman toteuttaminen aloitetaan, ennen kuin komissio on virallisesti hyväksynyt ohjelman, 
eivätkä rahoitusosuuden määrä tai sen myöntämisen ehdot ole tiedossa.

Tarkistus 90
James Nicholson
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Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuiset kansalliset ohjelmat ja niiden 
rahoitus hyväksytään viimeistään kunkin
vuoden tammikuun 31 päivänä 
avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja kyseisenä 
vuonna 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän 
joulukuuta välisenä aikana aiheutuneita 
kustannuksia. Komissio voi 15 artiklassa 
tarkoitettujen välikertomusten 
toimittamisen jälkeen tarvittaessa muuttaa 
kyseisiä päätöksiä koko tukikelpoisuusajan 
osalta.

2. Vuotuiset kansalliset ohjelmat ja niiden 
rahoitus hyväksytään viimeistään ohjelman 
alkamista edeltävänä vuonna ja sen 
jälkeen marraskuun 30 päivänä 
avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja 
ohjelmavuonna 1 päivän tammikuuta ja 
31 päivän joulukuuta välisenä aikana 
aiheutuneita kustannuksia. Komissio voi 
15 artiklassa tarkoitettujen välikertomusten 
toimittamisen jälkeen tarvittaessa muuttaa 
kyseisiä päätöksiä koko tukikelpoisuusajan 
osalta.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot ovat todenneet, etteivät ne ehdi toimia ehdotettujen uusien määräaikojen 
puitteissa. Jos komission edellytettäisiin tekevän hyväksymispäätökset viimeistään ohjelman 
käynnistymistä edeltävän vuoden marraskuun 30 päivänä, varmistettaisiin, että jäsenvaltioilla 
on ohjelmia käynnistäessään varmuus rahoituksesta.

Tarkistus 91
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Monivuotiset kansalliset ohjelmat ja 
niiden rahoitus hyväksytään viimeistään
ensimmäisen toteutusvuoden tammikuun 
31 päivänä avustuspäätöksellä, joka 
koskee toteutettuja toimenpiteitä ja 
ensimmäisen toteutusvuoden 1 päivän 
tammikuuta ja toteutuskauden päättymisen 
välisenä aikana aiheutuneita kustannuksia.

3. Monivuotiset kansalliset ohjelmat ja 
niiden rahoitus hyväksytään viimeistään 
30 päivänä marraskuuta ennen 
ensimmäistä toteutusvuotta
avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja ensimmäisen 
toteutusvuoden 1 päivän tammikuuta ja 
toteutuskauden päättymisen välisenä 
aikana aiheutuneita kustannuksia.
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Or. es

Perustelu

On jätettävä aikaa vuoteen ”-n”, jotta jäsenvaltiot voivat käynnistää ohjelmat, joiden 
soveltaminen aloitetaan vuonna ”n”.

Tarkistus 92
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Monivuotiset kansalliset ohjelmat ja 
niiden rahoitus hyväksytään viimeistään 
ensimmäisen toteutusvuoden tammikuun 
31 päivänä avustuspäätöksellä, joka 
koskee toteutettuja toimenpiteitä ja 
ensimmäisen toteutusvuoden 1 päivän 
tammikuuta ja toteutuskauden päättymisen 
välisenä aikana aiheutuneita kustannuksia.

3. Monivuotiset kansalliset ohjelmat ja 
niiden rahoitus hyväksytään viimeistään 
30 päivänä marraskuuta ennen 
ensimmäistä toteutusvuotta
avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja ensimmäisen 
toteutusvuoden 1 päivän tammikuuta ja 
toteutuskauden päättymisen välisenä 
aikana aiheutuneita kustannuksia.

Or. es

Perustelu

Säilytetään nykyinen päivämäärä.

Tarkistus 93
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Monivuotiset kansalliset ohjelmat ja 
niiden rahoitus hyväksytään viimeistään 
ensimmäisen toteutusvuoden 
tammikuun 31 päivänä avustuspäätöksellä, 
joka koskee toteutettuja toimenpiteitä ja 
ensimmäisen toteutusvuoden 1 päivän 

3. Monivuotiset kansalliset ohjelmat ja 
niiden rahoitus hyväksytään viimeistään 
ohjelman alkamista edeltävänä vuonna ja 
sen jälkeen marraskuun 30 päivänä 
avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja ensimmäisen 
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tammikuuta ja toteutuskauden päättymisen 
välisenä aikana aiheutuneita kustannuksia.

toteutusvuoden 1 päivän tammikuuta ja 
toteutuskauden päättymisen välisenä 
aikana aiheutuneita kustannuksia.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot ovat todenneet, etteivät ne ehdi toimia ehdotettujen uusien määräaikojen 
puitteissa. Jos komission edellytettäisiin tekevän hyväksymispäätökset viimeistään ohjelman 
käynnistymistä edeltävän vuoden marraskuun 30 päivänä, varmistettaisiin, että jäsenvaltioilla 
on ohjelmia käynnistäessään varmuus rahoituksesta.

Tarkistus 94
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi antaa vuotuisia tai 
monivuotisia ohjeita, joissa esitetään
kansallisten ohjelmien arvioinnissa 
käytettävät eläinlääkinnälliset 
painotusalueet ja perusteet.

5. Komissio voi jäsenvaltioita kuultuaan 
antaa vuotuisia tai monivuotisia ohjeita, 
joissa ehdotetaan kansallisten ohjelmien 
arvioinnissa käytettäviä
eläinlääkinnällisiä painotusalueita ja 
perusteita.

Or. en

Tarkistus 95
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Ohjelmat hyväksytään 39 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es
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Perustelu

Tämä kohta, josta säädetään voimassa olevassa lainsäädännössä (päätöksessä 2009/470/EY), 
on sisällytettävä tekstiin.

Tarkistus 96
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltiot toimittavat kustakin 
hyväksytystä vuoden kestävästä tai 
monivuotisesta kansallisesta ohjelmasta 
kunkin vuoden maaliskuun 31 päivään 
mennessä komissiolle edellisen vuoden 
kattavan teknisen ja rahoitusta koskevan 
raportin, joka sisältää saavutetut, 
13 artiklan 2 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetuilla indikaattoreilla mitatut 
tulokset ja yksityiskohtaisen selvityksen 
aiheutuneista tukikelpoisista 
kustannuksista.

Jäsenvaltiot toimittavat kustakin 
hyväksytystä vuoden kestävästä tai 
monivuotisesta kansallisesta ohjelmasta 
kunkin vuoden huhtikuun 30 päivään 
mennessä komissiolle edellisen vuoden 
kattavan teknisen ja rahoitusta koskevan 
raportin, joka sisältää saavutetut, 
13 artiklan 2 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetuilla indikaattoreilla mitatut 
tulokset ja yksityiskohtaisen selvityksen 
aiheutuneista tukikelpoisista 
kustannuksista.

Or. es

Perustelu

Nykyinen päivämäärä on säilytettävä. Raportin aikaistamista ei voida hyväksyä. Aikaa on 
oltava riittävästi, jotta kaikki edellisenä vuonna toteutettujen toimien tekniset ja rahoitusta 
koskevat tiedot voidaan koota kattavasti yhteen. Sitä varten vuoden päätyttyä on varattava 
vähimmäisajanjakso, jotta tiedot voidaan koota ja tarkistaa sekä varmistaa niiden 
asianmukaisuus. Tämä vaarantuisi kokonaan, jos päivämäärää aikaistetaan.

Tarkistus 97
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Lisäksi jäsenvaltiot toimittavat kustakin Lisäksi jäsenvaltiot toimittavat kustakin 
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hyväksytystä vuoden kestävästä 
kansallisesta ohjelmasta komissiolle 
kunkin vuoden heinäkuun 31 päivään 
mennessä teknisen ja rahoitusta koskevan 
väliraportin.

hyväksytystä vuoden kestävästä 
kansallisesta ohjelmasta komissiolle 
kunkin vuoden syyskuun 30 päivään 
mennessä teknisen ja rahoitusta koskevan 
väliraportin.

Or. es

Perustelu

On parempi, että kesäkausi sisältyy ohjelmia koskeviin väliraportteihin erityisesti kasvien 
terveyden osalta.

Tarkistus 98
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kustannukset, jotka aiheutuvat kasvien 
hävittämisen ja sitä seuraavan kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
poistamisen sekä tilojen, maan, veden, 
maaperän, kasvualustojen, rakennusten, 
koneiden ja laitteiden puhdistuksen ja 
desinfioinnin korvaamisesta asianomaisille 
toimijoille;

c) kustannukset, jotka aiheutuvat kasvien 
hävittämisen ja sitä seuraavan kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
poistamisen sekä tilojen, maan, veden, 
maaperän, kasvualustojen, rakennusten, 
koneiden ja laitteiden puhdistuksen ja 
desinfioinnin korvaamisesta asianomaisille 
toimijoille, edellyttäen, että korvausten 
myöntämiselle on vahvistettu 
asianmukainen horisontaalinen kehys;

Or. en

Tarkistus 99
Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kustannukset, jotka aiheutuvat 
hävittämis- tai rajoittamistoimenpiteiden 
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tai muiden kiireellisten toimenpiteiden 
johdosta hävitettyjen kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden kohteiden 
arvon korvaamisesta toimijoille; korvaus 
vastaa enintään kyseisten kasvien ja 
tuotteiden arvoa normaaleissa 
markkinaolosuhteissa.

Or. es

Perustelu

Tässä luvussa on välttämätöntä soveltaa samaa kohtelua, jonka toimijat saavat eläinten 
terveyden alalla.

Tarkistus 100
Mario Pirillo

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kustannukset, jotka aiheutuvat 
hävittämis- tai rajoittamistoimenpiteiden 
tai muiden kiireellisten toimenpiteiden 
vuoksi hävitettyjen kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden kohteiden 
arvon korvaamisesta toimijoille; 
kustannukset ovat alhaisemmat tai 
samansuuruiset kuin näiden kasvien ja 
näiden tuotteiden markkina-arvo, mikäli 
ne eivät olisi taudin tai tuhoojien 
pilaamia;

Or. it

Tarkistus 101
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) kustannukset, jotka aiheutuvat 
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hävitettyjen kasvien ja kasvituotteiden 
arvon korvaamisesta niiden omistajille, 
tauti-ilmoitusta välittömästi edeltävän 
markkina-arvon rajoissa;

Or. de

Perustelu

Myös kasvien ja kasvituotteiden omistajille olisi eläintautien yhteydessä voitava maksaa 
korvauksia menetyksistä tauti-ilmoitusta edeltävän markkina-arvon rajoissa.

Tarkistus 102
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Vuotuiset tutkimusohjelmat ja niiden 
rahoitus hyväksytään viimeistään kunkin
vuoden tammikuun 31 päivänä 
avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja kyseisenä 
vuonna 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän 
joulukuuta välisenä aikana aiheutuneita 
kustannuksia. Komissio voi 15 artiklassa 
tarkoitettujen välikertomusten 
toimittamisen jälkeen tarvittaessa muuttaa 
kyseisiä päätöksiä koko tukikelpoisuusajan 
osalta.

2. Vuotuiset tutkimusohjelmat ja niiden 
rahoitus hyväksytään viimeistään ohjelman 
alkamista edeltävänä vuonna ja sen 
jälkeen marraskuun 30 päivänä 
avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja 
ohjelmavuonna 1 päivän tammikuuta ja 
31 päivän joulukuuta välisenä aikana 
aiheutuneita kustannuksia. Komissio voi 
15 artiklassa tarkoitettujen välikertomusten 
toimittamisen jälkeen tarvittaessa muuttaa 
kyseisiä päätöksiä koko tukikelpoisuusajan 
osalta.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot ovat todenneet, etteivät ne ehdi toimia ehdotettujen uusien määräaikojen 
puitteissa. Jos komission edellytettäisiin tekevän hyväksymispäätökset viimeistään ohjelman 
käynnistymistä edeltävän vuoden marraskuun 30 päivänä, varmistettaisiin, että jäsenvaltioilla 
on ohjelmia käynnistäessään varmuus rahoituksesta.
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Tarkistus 103
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Monivuotiset tutkimusohjelmat ja niiden 
rahoitus hyväksytään viimeistään 
ensimmäisen toteutusvuoden 
tammikuun 31 päivänä avustuspäätöksellä, 
joka koskee toteutettuja toimenpiteitä ja 
ensimmäisen toteutusvuoden 1 päivän 
tammikuuta ja toteutuskauden päättymisen 
välisenä aikana aiheutuneita kustannuksia.

3. Monivuotiset tutkimusohjelmat ja niiden 
rahoitus hyväksytään viimeistään ohjelman 
alkamista edeltävänä vuonna ja sen 
jälkeen marraskuun 30 päivänä 
avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja ensimmäisen 
toteutusvuoden 1 päivän tammikuuta ja 
toteutuskauden päättymisen välisenä 
aikana aiheutuneita kustannuksia.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot ovat todenneet, etteivät ne ehdi toimia ehdotettujen uusien määräaikojen 
puitteissa. Jos komission edellytettäisiin tekevän hyväksymispäätökset viimeistään ohjelman 
käynnistymistä edeltävän vuoden marraskuun 30 päivänä, varmistettaisiin, että jäsenvaltioilla 
on ohjelmia käynnistäessään varmuus rahoituksesta.

Tarkistus 104
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi antaa vuotuisia tai 
monivuotisia ohjeita, joissa määritetään
tutkimusohjelmien arvioinnissa käytettävät 
kriteerit ja kasvinsuojelun painotusalueet, 
etenkin niiden tuhoojien osalta, joiden ei 
tiedetä esiintyvän unionin alueella, sekä 
unionin alueelle vaarallisimmiksi 
katsottujen tuhoojien osalta.

5. Komissio voi jäsenvaltioita kuultuaan 
antaa vuotuisia tai monivuotisia ohjeita, 
joissa ehdotetaan tutkimusohjelmien 
arvioinnissa käytettäviä kriteereitä ja 
kasvinsuojelun painotusalueita, etenkin 
niiden tuhoojien osalta, joiden ei tiedetä 
esiintyvän unionin alueella, sekä unionin 
alueelle vaarallisimmiksi katsottujen 
tuhoojien osalta.

Or. en
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Tarkistus 105
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Syrjäisimpiä alueita koskevat vuotuiset 
ohjelmat ja niiden rahoitus hyväksytään 
viimeistään kunkin vuoden tammikuun 
31 päivänä avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja kyseisenä 
vuonna 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän 
joulukuuta välisenä aikana aiheutuneita 
kustannuksia. Komissio voi 15 artiklassa 
tarkoitettujen välikertomusten 
toimittamisen jälkeen tarvittaessa muuttaa 
kyseisiä päätöksiä koko tukikelpoisuusajan 
osalta.

2. Syrjäisimpiä alueita koskevat vuotuiset 
ohjelmat ja niiden rahoitus hyväksytään 
viimeistään ohjelman alkamista 
edeltävänä vuonna ja sen jälkeen 
marraskuun 30 päivänä 
avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja 
ohjelmavuonna 1 päivän tammikuuta ja 
31 päivän joulukuuta välisenä aikana 
aiheutuneita kustannuksia. Komissio voi 
15 artiklassa tarkoitettujen välikertomusten 
toimittamisen jälkeen tarvittaessa muuttaa 
kyseisiä päätöksiä koko tukikelpoisuusajan 
osalta.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot ovat todenneet, etteivät ne ehdi toimia ehdotettujen uusien määräaikojen 
puitteissa. Jos komission edellytettäisiin tekevän hyväksymispäätökset viimeistään ohjelman 
käynnistymistä edeltävän vuoden marraskuun 30 päivänä, varmistettaisiin, että jäsenvaltioilla 
on ohjelmia käynnistäessään varmuus rahoituksesta.

Tarkistus 106
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Monivuotiset syrjäisimpiä alueita 
koskevat ohjelmat ja niiden rahoitus 
hyväksytään viimeistään ensimmäisen 
toteutusvuoden tammikuun 31 päivänä 

3. Monivuotiset syrjäisimpiä alueita 
koskevat ohjelmat ja niiden rahoitus 
hyväksytään viimeistään ohjelman 
alkamista edeltävänä vuonna ja sen 
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avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja ensimmäisen 
toteutusvuoden 1 päivän tammikuuta ja 
toteutuskauden päättymisen välisenä 
aikana aiheutuneita kustannuksia.

jälkeen marraskuun 30 päivänä 
avustuspäätöksellä, joka koskee 
toteutettuja toimenpiteitä ja ensimmäisen 
toteutusvuoden 1 päivän tammikuuta ja 
toteutuskauden päättymisen välisenä 
aikana aiheutuneita kustannuksia.

Or. en

Perustelu

Monet jäsenvaltiot ovat todenneet, etteivät ne ehdi toimia ehdotettujen uusien määräaikojen 
puitteissa. Jos komission edellytettäisiin tekevän hyväksymispäätökset viimeistään ohjelman 
käynnistymistä edeltävän vuoden marraskuun 30 päivänä, varmistettaisiin, että jäsenvaltioilla 
on ohjelmia käynnistäessään varmuus rahoituksesta.

Tarkistus 107
Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Euroopan unionin vertailulaboratoriot Euroopan unionin vertailulaboratoriot ja 
eläinten hyvinvointia käsittelevät 
vertailukeskukset 

Or. sv

Tarkistus 108
Marit Paulsen

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Avustuksia voidaan myöntää asetuksen 
(EY) N:o 882/2004 32 artiklassa 
tarkoitetuille Euroopan unionin 
vertailulaboratorioille kustannuksiin, jotka 
niille aiheutuvat komission hyväksymien 
työohjelmien täytäntöönpanosta.

1. Avustuksia voidaan myöntää asetuksen 
(EY) N:o 882/2004 32 artiklassa 
tarkoitetuille Euroopan unionin 
vertailulaboratorioille sekä virallisesta 
valvonnasta (…) annetun asetuksen (EY) 
N:o XXX/XXX 95 artiklassa tarkoitetuille 
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eläinten hyvinvointia käsitteleville 
vertailukeskuksille kustannuksiin, jotka 
niille aiheutuvat komission hyväksymien 
työohjelmien täytäntöönpanosta.

Or. sv

Tarkistus 109
Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

b a) näytteenotosta aiheutuvat 
kustannukset.

Or. es

Perustelu

Kustannukset ovat tukikelpoisia kaikissa eläinten terveyttä koskevissa ohjelmissa sekä 
voimassa olevassa lainsäädännössä että tässä ehdotuksessa (12 artikla).

Tarkistus 110
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Unionin rahoitusosuus voidaan myöntää 
myös sellaisten tiedotus- ja 
valistusaloitteiden tukemiseen, joiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
1 artiklassa tarkoitettuja sääntöjä 
sovelletaan tehokkaalla, säännönmukaisella 
ja kestävällä tavalla.

3. Unionin rahoitusosuus voidaan myöntää 
myös EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden
sellaisten tiedotus- ja valistusaloitteiden 
tukemiseen, joiden tarkoituksena on 
varmistaa, että 1 artiklassa tarkoitettuja 
sääntöjä sovelletaan tehokkaalla, 
säännönmukaisella ja kestävällä tavalla.

Or. de

Perustelu

Selkeyttävä tarkennus tiedotusaloitteiden rahoitusta koskevan hakemustulvan välttämiseksi.
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Tarkistus 111
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tekee asetuksen (EU, 
Euratom) N:o 966/2012 84 artiklan 
2 kohdan mukaisesti tapauskohtaisia 
rahoituspäätöksiä II osaston I luvun 
1 jaksossa ja II osaston II luvun 1 jaksossa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi tai tapauksissa, 
joissa on tarpeen reagoida odottamattomiin 
muutoksiin.

3. Komissio antaa välittömästi 
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä
asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklan 
mukaisesti luettuna yhdessä sen 5 artiklan 
kanssa, ja tekee asetuksen (EU, Euratom) 
N:o 966/2012 84 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tapauskohtaisia 
rahoituspäätöksiä II osaston I luvun 
1 jaksossa ja II osaston II luvun 1 jaksossa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
täytäntöönpanemiseksi tai tapauksissa, 
joissa on tarpeen reagoida odottamattomiin 
muutoksiin.

Or. en

Tarkistus 112
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Asianomaisten jäsenvaltioiden ja 
edunsaajien on tapauksen mukaan
huolehdittava siitä, että tämän asetuksen 
mukaisesti myönnetylle rahoitusosuudelle 
taataan riittävä julkisuus, jotta unionin 
asema toimenpiteiden rahoituksessa 
voidaan saattaa suuren yleisön tietoon.

1. Asianomaisten jäsenvaltioiden ja 
edunsaajien on huolehdittava siitä, että 
tämän asetuksen mukaisesti myönnetylle 
rahoitusosuudelle taataan riittävä julkisuus, 
jotta unionin asema toimenpiteiden 
rahoituksessa voidaan saattaa suuren 
yleisön tietoon.

Or. de

Perustelu

Edunsaajat ja jäsenvaltiot on velvoitettava tiedottamaan myönnetystä rahoituksesta.
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Tarkistus 113
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio toteuttaa rahoitettuihin 
toimenpiteisiin ja niiden tuloksiin liittyviä 
viestintä- ja tiedotustoimia. Lisäksi tämän 
asetuksen mukaisesti viestintään 
kohdennetut varat kattavat unionin 
poliittisia painotusalueita koskevan 
toimielinten viestinnän.

2. Komissio toteuttaa rahoitettuihin 
toimenpiteisiin ja niiden tuloksiin liittyviä 
viestintä- ja tiedotustoimia.

Or. de

Perustelu

Poliittisia painotusalueita koskevan viestinnän ei pitäisi kuulua tähän asetukseen.


