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Tarkistus 256
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöä 
koskevat salassapitovelvollisuudet

Toimivaltaisten viranomaisten 
tiedonjakaminen

Or. de

Tarkistus 257
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten henkilöstöä 
koskevat salassapitovelvollisuudet

Toimivaltaisten viranomaisten
palveluksessa olevaa henkilöstöä koskevat 
salassapitovelvollisuudet

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 258
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
edellytettävä, että niiden henkilöstö ei 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
edellytettävä, että niiden henkilöstö ei 
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ilmaise viralliseen valvontaan ja muihin 
virallisiin toimiin kuuluvia tehtäviä 
suorittaessaan saamiaan tietoja, jotka jo 
luonteensa puolesta kuuluvat 
salassapitovelvollisuuden piiriin, jollei 2 
kohdasta muuta johdu.

viranomaisten sisäistä 
tiedonantovelvollisuutta lukuun ottamatta 
ilmaise viralliseen valvontaan ja muihin 
virallisiin toimiin kuuluvia tehtäviä 
suorittaessaan saamiaan tietoja, jotka jo 
luonteensa puolesta kuuluvat 
salassapitovelvollisuuden piiriin, jollei 
2 kohdasta muuta johdu.

Erityisesti seuraavat tiedot kuuluvat 
salassapitovelvollisuuden piiriin:

– rikostutkinnan tai meneillään olevien 
oikeudenkäyntien luottamuksellisuus;

– henkilötiedot;

– asiakirjat, jotka kuuluvat Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 
2001 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa 
(EY) N:o 1049/2001 säädetyn 
poikkeuksen piiriin;

– kansallisen ja yhteisön lainsäädännön 
suojaamat tiedot, jotka koskevat erityisesti 
seuraavia: salassapitovelvollisuutta ja 
käsittelyn, kansainvälisten suhteiden ja 
kansallisen puolustuksen 
luottamuksellisuutta.

Or. de

Perustelu

Jotta toimivaltaisten viranomaisten mielekästä työskentelyä ei haitata, on jätettävä tämän 
säännöksen ulkopuolelle sellainen tietojen jakaminen, joka on virallisen 
tiedonantovelvollisuuden mukaan välttämätöntä esimerkiksi ylemmälle virkatasolle. Lisäksi 
selvennetään, mitkä tiedot voivat erityisesti kuulua salassapitovelvollisuuden piiriin.
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Tarkistus 259
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei tietojen julkistaminen ole 
välttämätöntä erittäin tärkeän yleisen 
edun vuoksi, 1 kohdassa tarkoitettuun 
salassapitovelvollisuuden piiriin 
kuuluvaan tietoon sisältyvät tiedot, joiden 
ilmaiseminen vaarantaisi

2. Jos on olemassa riittävä epäilys 
ihmisten tai eläinten terveyden 
vaarantumisesta tai muusta tämän 
asetuksen huomattavasta tai toistuvasta 
rikkomisesta, toimivaltaiset viranomaiset 
ryhtyvät asianmukaisiin toimiin 
tiedottaakseen julkisesti, minkälaisesta 
vaarasta on kyse, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta asiakirjoihin tutustumista 
koskevien kansallisten tai unionin 
säännösten soveltamista.

Vaaran tai rikkomuksen laji, vakavuus ja 
laajuus sekä vaaran tai rikkomisen 
poistamiseksi toteutettavat toimenpiteet on 
otettava huomioon, kun harkitaan 
tuotenimien tai asianomaisten yritysten 
nimien julkistamista.

Viranomaiset saavat julkistaa tiedot vain, 
jos kuluttajien oikeutettuja etuja ei voida 
suojata muilla yhtä tehokkailla 
toimenpiteillä, kuten vaaran tai 
rikkomuksen aiheuttajan itsensä 
antamilla tiedoilla.

Jos epäilys kumotaan tai sääntöjen 
noudattamatta jättäminen korjataan, 
toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat 
asiasta julkisesti.

Or. de

Perustelu

Käsite ”erittäin tärkeä yleinen etu” ei ole riittävän selkeä. Julkinen tiedottaminen on tietyissä 
tapauksissa välttämätöntä, mutta sen on oltava oikeasuhteista.
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Tarkistus 260
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jollei tietojen julkistaminen ole 
välttämätöntä erittäin tärkeän yleisen edun 
vuoksi, 1 kohdassa tarkoitettuun 
salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaan 
tietoon sisältyvät tiedot, joiden 
ilmaiseminen vaarantaisi

2. Jollei tietojen julkistaminen ole 
perusteltua erittäin tärkeän yleisen edun 
vuoksi, 1 kohdassa tarkoitettuun 
salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvaan 
tietoon sisältyvät tiedot, joiden 
ilmaiseminen vaarantaisi

Or. pl

Tarkistus 261
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkastus-, tutkimus- ja 
auditointitoimien tarkoituksen;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Alakohta on otettu huomioon uudelleen muotoillussa 7 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 262
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden kaupallisten etujen 

Poistetaan.
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suojelun;

Or. de

Perustelu

Alakohta on otettu huomioon uudelleen muotoillussa 7 artiklan 2 kohdassa.

Tarkistus 263
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden kaupallisten etujen 
suojelun;

b) toimijoiden kaupallisten etujen suojelun;

Or. pl

Tarkistus 264
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tuomioistuinkäsittelyn ja oikeudellisen 
neuvonannon suojaamisen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Alakohta on otettu huomioon 7 artiklan 3 kohtaa koskevassa tarkistuksessa.
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Tarkistus 265
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) kyseiselle toimijalle annetaan tilaisuus 
kommentoida tietoja, jotka toimivaltainen 
viranomainen aikoo julkaista tai muuten 
asettaa julkisesti saataville, ennen niiden 
julkaisemista tai asettamista saataville;

b) julkaistuissa tai muuten julkisesti 
saataville asetetuissa tiedoissa otetaan 
huomioon kyseisen toimijan esittämät 
huomautukset tai ne julkaistaan tai 
asetetaan saataville yhdessä näiden 
huomautusten kanssa.

Or. en

Tarkistus 266
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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a) kyseiselle toimijalle annetaan tilaisuus 
kommentoida tietoja, jotka toimivaltainen 
viranomainen aikoo julkaista tai muuten 
asettaa julkisesti saataville, ennen niiden 
julkaisemista tai asettamista saataville;

b) julkaistuissa tai muuten julkisesti 
saataville asetetuissa tiedoissa otetaan 
huomioon kyseisen toimijan esittämät 
huomautukset tai ne julkaistaan tai 
asetetaan saataville yhdessä näiden 
huomautusten kanssa.

Or. de

Perustelu

Tämä kohta on täysin ristiriitainen 7 artiklan 1 ja 2 kohdan kanssa.

Tarkistus 267
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 268
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

julkaistava tai muuten asetettava julkisesti 
saataville yksittäisiä toimijoita koskevan 
virallisen valvonnan tuloksia koskevia 
tietoja edellyttäen, että seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 269
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Ainakin tuomioistuinkäsittelyn suojaaminen on mainittava uudelleen muuttamalla tämän 
artiklan 2 kohtaa.
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Tarkistus 270
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 271
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseiselle toimijalle annetaan tilaisuus 
kommentoida tietoja, jotka toimivaltainen 
viranomainen aikoo julkaista tai muuten 
asettaa julkisesti saataville, ennen niiden 
julkaisemista tai asettamista saataville;

a) kyseiselle toimijalle annetaan tilaisuus 
kommentoida tietoja, jotka toimivaltainen 
viranomainen aikoo julkaista, ennen niiden 
julkaisemista;

Or. de
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Tarkistus 272
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseiselle toimijalle annetaan tilaisuus 
kommentoida tietoja, jotka toimivaltainen 
viranomainen aikoo julkaista tai muuten 
asettaa julkisesti saataville, ennen niiden 
julkaisemista tai asettamista saataville;

a) kyseinen toimija hyväksyy tiedot, jotka 
toimivaltainen viranomainen aikoo 
julkaista tai muuten asettaa julkisesti 
saataville, ennen niiden julkaisemista tai 
asettamista saataville;

Or. de

Tarkistus 273
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) julkaistuissa tai muuten julkisesti 
saataville asetetuissa tiedoissa otetaan 
huomioon kyseisen toimijan esittämät 
huomautukset tai ne julkaistaan tai 
asetetaan saataville yhdessä näiden 
huomautusten kanssa.

b) julkaistavissa tai muuten julkisesti 
saataville asetettavissa tiedoissa otetaan 
huomioon kyseisen toimijan esittämät 
huomautukset tai ne julkaistaan tai 
asetetaan saataville yhdessä näiden 
huomautusten kanssa.

Or. de

Tarkistus 274
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) julkaistuissa tai muuten julkisesti 
saataville asetetuissa tiedoissa otetaan 
huomioon kyseisen toimijan esittämät 

b) julkaistuissa tai muuten julkisesti 
saataville asetetuissa tiedoissa otetaan 
huomioon kyseisen toimijan esittämät 
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huomautukset tai ne julkaistaan tai 
asetetaan saataville yhdessä näiden 
huomautusten kanssa.

lausunnot tai ne julkaistaan tai asetetaan 
saataville yhdessä näiden huomautusten 
kanssa.

Or. de

Tarkistus 275
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) julkaistuissa tai muuten julkisesti 
saataville asetetuissa tiedoissa otetaan 
huomioon kyseisen toimijan esittämät 
huomautukset tai ne julkaistaan tai 
asetetaan saataville yhdessä näiden 
huomautusten kanssa.

b) julkaistuissa tai muuten julkisesti 
saataville asetetuissa tiedoissa otetaan 
huomioon kyseisen toimijan esittämät 
huomautukset tai ne julkaistaan tai 
asetetaan saataville yhtaikaa ja yhdessä 
näiden huomautusten kanssa.

Or. de

Perustelu

On tärkeää, että asianomaisen yrityksen esittämiä huomautuksia ei lisätä viranomaisten 
julkistamiin tietoihin vasta jonkin ajan kuluttua. Jotta asia esitettäisiin puolueettomasti, 
molemmat näkemykset olisi sen sijaan julkaistava yhtaikaa ja yhdessä.

Tarkistus 276
Marusya Lyubcheva

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

Komission teksti Tarkistus

b а) tietojen julkistamisessa tai muulla 
tavoin julkisesti saataville asettamisessa 
on noudatettava objektiivisuuden ja 
puolueettomuuden periaatteita; tietoihin 
ei saa sisältyä virallisen valvonnan 
yhteydessä kerättyjä salassapitovelvollisia 
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tietoja eikä tietojen julkistamisen 
tavoitteena saa olla tahallinen 
asianomaisen toimijan julkisuuskuvan 
loukkaaminen;

Or. bg

Tarkistus 277
Martin Kastler

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kyseinen toimija ei ole riitauttanut
virallisen valvonnan tulosta 
tuomioistuinkäsittelyssä eikä sitä käsitellä 
tuomioistuimessa meneillään olevassa 
oikeudenkäynnissä. 

Or. de

Tarkistus 278
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) virallisen valvonnan tulosta, joka 
osoittaa, että sääntöjen noudattamatta 
jättäminen on lyhytaikaista ja 
vähäpätöistä, ei julkaista, ellei lyhyen 
ajan kuluessa tehdyssä 
seurantatarkastuksessa vahvisteta, että 
sääntöjen noudattamatta jättäminen 
jatkuu. 

Or. de
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Tarkistus 279
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) virallisen valvonnan julkistetut 
tulokset poistetaan, jos sääntöjen 
noudattamatta jättämistä ei määräajan 
kuluttua enää esiinny, vaan tilanne on 
pysyvästi korjattu, kuitenkin viimeistään 
12 kuukauden kuluttua.

Or. de

Tarkistus 280
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Toimivaltaisilla viranomaisilla on 
velvollisuus

– pitää salassa tiedot, jotka liittyvät 
meneillään olevaan oikeudenkäyntiin;

– olla julkaisematta asiakirjoja, jotka 
kuuluvat poikkeussäännösten alaan;

– olla julkaisematta henkilötietoja 
missään olosuhteissa.

Or. de
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Tarkistus 281
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkistus koskee ennen kaikkea saksan kielitoisintoa. Valvontaa ei pidä kohdistaa toimijaan 
henkilönä, vaan yritykseen.

Tarkistus 282
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Kun pidetään mielessä, että riskit on tarkoitus arvioida etukäteen ennen valvontaa ja tätä 
kautta saadaan selville, mitkä toimijat voivat aiheuttaa suurimman riskin elintarvikkeiden 
turvallisuudelle tai eläinten terveydelle, ei ole tarpeen säätää, että valvontaa suoritetaan 
”kaikkien” toimijoiden osalta.



AM\1013304FI.doc 17/102 PE526.076v01-00

FI

Tarkistus 283
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 284
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

ii) toimijoiden valvonnassa tapahtuvaan 
toimintaan;

ii) toimijoiden valvonnassa tapahtuvaan 
toimintaan ja varotoimenpiteisiin;

Or. en

Perustelu

Luonnonmukaisen maatalouden sertifiointi perustuu prosessipohjaiseen lähestymistapaan. 
Tätä eritysluonnetta on painotettava nykyisen luonnonmukaisen maatalouden 
valvontajärjestelmän säilyttämiseksi.

Tarkistus 285
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

iii) toimijoiden toimien tai toimintojen 
sijaintipaikkaan;

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

Tarkistus 286
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

iv) sellaisten tuotteiden, prosessien, 
materiaalien tai aineiden käyttöön, jotka 
voivat vaikuttaa elintarvikkeiden tai 
rehujen turvallisuuteen, eläinten terveyteen 
tai eläinten hyvinvointiin, kasvien 
terveyteen tai kasvien lisäysaineiston 
tunnistettavuuteen ja laatuun tai, kun on 
kyse muuntogeenisistä organismeista ja 
kasvinsuojeluaineista, voivat vaikuttaa 
haitallisesti ympäristöön;

iv) sellaisten tuotteiden, prosessien, 
materiaalien tai aineiden käyttöön, jotka 
voivat vaikuttaa elintarvikkeiden tai 
rehujen turvallisuuteen, eläinten terveyteen 
tai eläinten hyvinvointiin;

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin.)

Or. de

Perustelu

Koska kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat alakohtaiset 
säännökset on annettu erikseen, tällainen laajennus ei ole tässä asetuksessa tarpeen.

Tarkistus 287
Ewald Stadler

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

Komission teksti Tarkistus

iv) sellaisten tuotteiden, prosessien, 
materiaalien tai aineiden käyttöön, jotka 
voivat vaikuttaa elintarvikkeiden tai 
rehujen turvallisuuteen, eläinten terveyteen 
tai eläinten hyvinvointiin, kasvien 

iv) sellaisten tuotteiden, prosessien, 
materiaalien tai aineiden käyttöön, jotka 
voivat vaikuttaa elintarvikkeiden tai 
rehujen turvallisuuteen, eläinten terveyteen 
tai eläinten hyvinvointiin tai, kun on kyse 
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terveyteen tai kasvien lisäysaineiston 
tunnistettavuuteen ja laatuun tai, kun on 
kyse muuntogeenisistä organismeista ja 
kasvinsuojeluaineista, voivat vaikuttaa 
haitallisesti ympäristöön;

muuntogeenisistä organismeista ja 
kasvinsuojeluaineista, voivat vaikuttaa 
haitallisesti ympäristöön;

Or. de

Tarkistus 288
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

iv) sellaisten tuotteiden, prosessien, 
materiaalien tai aineiden käyttöön, jotka 
voivat vaikuttaa elintarvikkeiden tai 
rehujen turvallisuuteen, eläinten terveyteen 
tai eläinten hyvinvointiin, kasvien 
terveyteen tai kasvien lisäysaineiston 
tunnistettavuuteen ja laatuun tai, kun on 
kyse muuntogeenisistä organismeista ja 
kasvinsuojeluaineista, voivat vaikuttaa 
haitallisesti ympäristöön;

iv) sellaisten tuotteiden, prosessien, 
materiaalien tai aineiden käyttöön, jotka 
voivat vaikuttaa elintarvikkeiden tai 
rehujen turvallisuuteen, eläinten terveyteen 
tai eläinten hyvinvointiin tai, kun on kyse 
muuntogeenisistä organismeista ja 
kasvinsuojeluaineista, voivat vaikuttaa 
haitallisesti ympäristöön;

Or. en

Tarkistus 289
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

iv) sellaisten tuotteiden, prosessien, 
materiaalien tai aineiden käyttöön, jotka 
voivat vaikuttaa elintarvikkeiden tai
rehujen turvallisuuteen, eläinten terveyteen 
tai eläinten hyvinvointiin, kasvien 
terveyteen tai kasvien lisäysaineiston 

iv) sellaisten tuotteiden, prosessien, 
materiaalien tai aineiden käyttöön, jotka 
voivat vaikuttaa elintarvikkeiden 
turvallisuuteen ja terveellisyyteen, rehujen 
turvallisuuteen, eläinten terveyteen tai 
eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen 
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tunnistettavuuteen ja laatuun tai, kun on 
kyse muuntogeenisistä organismeista ja 
kasvinsuojeluaineista, voivat vaikuttaa 
haitallisesti ympäristöön;

tai kasvien lisäysaineiston 
tunnistettavuuteen ja laatuun tai, kun on 
kyse muuntogeenisistä organismeista ja 
kasvinsuojeluaineista, voivat vaikuttaa 
haitallisesti ympäristöön;

Or. en

Perustelu

Koska virallinen valvonta on riskiperusteista, on oltava selvää, mihin sisältyy riskejä. On 
sisällytettävä elintarvikkeiden terveellisyyteen liittyvät riskit, esim. ihmisravinnoksi 
kelpaamattomat elintarvikkeet.

Tarkistus 290
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

iv) sellaisten tuotteiden, prosessien, 
materiaalien tai aineiden käyttöön, jotka 
voivat vaikuttaa elintarvikkeiden tai 
rehujen turvallisuuteen, eläinten terveyteen 
tai eläinten hyvinvointiin, kasvien 
terveyteen tai kasvien lisäysaineiston
tunnistettavuuteen ja laatuun tai, kun on 
kyse muuntogeenisistä organismeista ja 
kasvinsuojeluaineista, voivat vaikuttaa 
haitallisesti ympäristöön;

iv) sellaisten tuotteiden, prosessien, 
materiaalien, rehujen lisäaineiden tai 
aineiden käyttöön, jotka voivat vaikuttaa 
elintarvikkeiden tai rehujen turvallisuuteen, 
eläinten terveyteen tai eläinten 
hyvinvointiin, kasvien terveyteen tai 
kasvien lisäysaineiston tunnistettavuuteen 
ja laatuun tai, kun on kyse 
muuntogeenisistä organismeista ja 
kasvinsuojeluaineista, voivat vaikuttaa 
haitallisesti ympäristöön;

Or. pl
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Tarkistus 291
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) kuluttajien mahdollisuuteen tulla 
harhaanjohdetuiksi tuotteen luonteen, 
laadun tai ainesten osalta ja/tai 
kuluttajien mahdollisuuteen kärsiä 
taloudellisia tappioita saatuaan toimijalta 
harhaanjohtavia tietoja.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien luottamus elintarvikeketjuun on alalle hyvin tärkeää. Tämän vuoksi on ’riskejä’ 
määriteltäessä tärkeää tarkastella kuluttajan riskiä tulla harhaanjohdetuksi tai kokea 
taloudellista tappiota, sekä ihmisten terveyteen kohdistuvaa riskiä.

Tarkistus 292
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv a) 1 artiklan 2 kohdan j alakohdan 
mukaiset prosessivaatimukset;

Or. en

Perustelu

Luonnonmukaisen maatalouden sertifiointi perustuu prosessipohjaiseen lähestymistapaan. 
Tätä eritysluonnetta on painotettava nykyisen luonnonmukaisen maatalouden 
valvontajärjestelmän säilyttämiseksi.



PE526.076v01-00 22/102 AM\1013304FI.doc

FI

Tarkistus 293
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) se, miten toimijat ovat aiemmin 
toimineet niiden osalta suoritetun 
virallisen valvonnan tulosten suhteen ja 
noudattaneet 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja sääntöjä;

b) se, miten toimijat ovat aiemmin 
toimineet yrityksessä suoritetun virallisen 
valvonnan tulosten suhteen ja noudattaneet 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä;

Or. de

Perustelu

Tarkistus koskee ennen kaikkea saksan kielitoisintoa. Selvennetään, että valvonnan tulos 
koskee yritystä, ei toimijaa.

Tarkistus 294
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimijoiden tai niiden pyynnöstä jonkin 
kolmannen osapuolen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
varmistamiseksi suorittaman oman 
valvonnan luotettavuus ja tulokset;

c) toimijoiden tai niiden pyynnöstä jonkin 
kolmannen osapuolen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
varmistamiseksi suorittaman oman 
valvonnan luotettavuus ja tulokset. 
Tiedonsiirtoa omasta valvonnasta 
käytetään mahdollisimman paljon tavalla, 
jolla minimoidaan toimijoihin kohdistuva 
rasite;

Or. en
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Tarkistus 295
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kuluttajien elintarvikkeiden ja 
tavaroiden luonteeseen, laatuun ja 
koostumukseen liittyvät odotukset;

Or. en

Tarkistus 296
Esther de Lange

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

Komission teksti Tarkistus

d a) toimijoiden yksityiset 
laadunvarmistusjärjestelmät, jotka 
riippumattomat ja tunnustetut 
sertifiointielimet sertifioivat ja 
tarkastavat.

Or. en

Tarkistus 297
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallista valvontaa 
säännöllisesti ja riittävän tiheään 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mahdollisten tahallisten rikkomisten 

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallista valvontaa 
säännöllisesti ja riittävän tiheään 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mahdollisten tahallisten rikkomisten 
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toteamiseksi ottaen huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien lisäksi tiedot, jotka 
koskevat tällaisia mahdollisia rikkomisia ja 
jotka on jaettu IV osastossa säädettyjen 
hallinnollisen avun mekanismien 
välityksellä, sekä mahdolliset muut tiedot, 
jotka osoittavat, että kyseisiä rikkomisia 
mahdollisesti tapahtuu.

toteamiseksi ja 1 artiklan 2 kohdan 
j alakohdan mukaisten vaatimusten ja 
prosessikriteerien noudattamisen 
tarkistamiseksi, ottaen huomioon 
1 kohdassa tarkoitettujen kriteerien lisäksi 
tiedot, jotka koskevat tällaisia mahdollisia 
rikkomisia ja jotka on jaettu IV osastossa 
säädettyjen hallinnollisen avun 
mekanismien välityksellä, sekä mahdolliset 
muut tiedot, jotka osoittavat, että kyseisiä 
rikkomisia mahdollisesti tapahtuu.

Or. en

Perustelu

Luonnonmukaisen maatalouden sertifiointi perustuu prosessipohjaiseen lähestymistapaan. 
Tätä eritysluonnetta on painotettava nykyisen luonnonmukaisen maatalouden 
valvontajärjestelmän säilyttämiseksi.

Tarkistus 298
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallista valvontaa 
säännöllisesti ja riittävän tiheään 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mahdollisten tahallisten rikkomisten 
toteamiseksi ottaen huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien lisäksi tiedot, jotka 
koskevat tällaisia mahdollisia rikkomisia ja 
jotka on jaettu IV osastossa säädettyjen 
hallinnollisen avun mekanismien 
välityksellä, sekä mahdolliset muut tiedot, 
jotka osoittavat, että kyseisiä rikkomisia 
mahdollisesti tapahtuu.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallista valvontaa 
säännöllisesti ja riittävän tiheään 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mahdollisten tahallisten rikkomisten 
toteamiseksi ottaen huomioon 1 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien lisäksi tiedot, jotka 
koskevat tällaisia mahdollisia rikkomisia ja 
jotka on jaettu IV osastossa säädettyjen 
hallinnollisen avun mekanismien 
välityksellä, sekä mahdolliset muut tiedot, 
jotka osoittavat, että kyseisiä rikkomisia 
mahdollisesti tapahtuu.

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä virallisen 
valvonnan suorittamista koskevan 
yhdenmukaisen vähimmäistiheyden 
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ottaen huomioon kunkin tuotteen osalta 
erityiset vaarat ja riskit sekä sille tehtävät 
eri prosessit. Täytäntöönpanosäädös 
annetaan vuoden kuluessa tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 299
Marusya Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 а. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joilla luodaan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan ja tarkastusten 
järjestämistä koskeva yhdenmukainen 
standardi. Tässä standardissa on otettava 
huomioon kyseisten tuotteiden ja 
tuotantojen erityiset ominaisuudet ja 
käsittää yksi tuotanto tai tuotantoryhmä ja 
yksi tuote tai tuoteryhmä, johon virallista 
valvontaa tämän asetuksen nojalla 
kohdistetaan.

Or. bg

Tarkistus 300
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Virallinen valvonta on tehtävä ilman 
ennakkovaroitusta, paitsi jos

4. Virallinen valvonta on tehtävä ilman 
ennakkovaroitusta valvonnan 
ajankohdasta, paitsi jos

Or. de
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Perustelu

Tehokkaan virallisen valvonnan valmisteluja varten toimijoiden on useimmiten koottava 
yhteen määrättyjä asiakirjoja. Siitä huolimatta tarkkaa yrityksen tarkastusajankohtaa ei 
pitäisi paljastaa.

Tarkistus 301
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on tarpeen ilmoittaa toimijalle asiasta 
ennakolta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 302
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on tarpeen ilmoittaa toimijalle asiasta 
ennakolta;

a) valvonta edellyttää valmistelevia 
toimenpiteitä, joilla taataan valvonnan 
tehokkuus;

Or. de

Tarkistus 303
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on tarpeen ilmoittaa toimijalle asiasta a) toimivaltainen viranomainen katsoo, 
että on tarpeen ilmoittaa toimijalle asiasta 
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ennakolta; ennakolta;

Or. pl

Tarkistus 304
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimija on pyytänyt tällaista virallista 
valvontaa.

b) toimijan on pyydettävä tällaista virallista 
valvontaa.

Or. es

Perustelu

Pyritään välttämään valvonnan suorittaminen ilman ennakkovaroitusta.

Tarkistus 305
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimija on pyytänyt tällaista virallista 
valvontaa.

b) toimija on pyytänyt tällaista virallista 
valvontaa. Ennakolta ilmoitettavalla 
valvonnalla ei voi korvata ilman 
ennakkovaroitusta toteutettavaa 
tavanomaista valvontaa.

Or. en
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Tarkistus 306
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. 1 artiklan 2 kohdan j alakohdan 
mukaiset prosessivaatimukset on 
tarkastettu.

Or. en

Perustelu

Luonnonmukaisen maatalouden sertifiointi perustuu prosessipohjaiseen lähestymistapaan. 
Tätä eritysluonnetta on painotettava nykyisen luonnonmukaisen maatalouden 
valvontajärjestelmän säilyttämiseksi.

Tarkistus 307
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tilanteet, joissa virallisesta 
valvonnasta katsotaan tarpeelliseksi 
ilmoittaa ennakolta tämän artiklan 
4 kohdan a alakohdan mukaisesti, 
esitetään tämän asetuksen liitteessä.

Or. en

Perustelu

Sen varmistamiseksi, että virallisen valvonnan tulokset kuvastavat toimijan tavanomaista 
käytäntöä, on suotavaa toteuttaa virallista valvontaa aina odottamatta ja ilman 
ennakkovaroitusta. Nykyinen poikkeus on liian laaja, joten erityiset tilanteet, joissa 
ennakkovaroitus olisi mahdollisesti annettava, on esitettävä asetuksen tekstissä.
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Tarkistus 308
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Virallista valvontaa suoritettaessa on 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä siihen, 
että hallinnollinen rasite ja toimijoiden 
liiketoimintaan kohdistuva haitta ovat 
mahdollisimman vähäisiä.

Or. de

Perustelu

Selvennetään, että toimijoille valvonnasta aiheutuva lisärasite on pidettävä mahdollisimman 
pienenä.

Tarkistus 309
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Virallista valvontaa suoritettaessa on 
pyrittävä minimoimaan toimijoihin 
kohdistuva rasite. Jos toimijat kuuluvat 
usean virallisen valvonnan piiriin, 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
koordinoitu lähestymistapa, jotta voidaan 
yhdistää olemassa olevat 
valvontatoimenpiteet.

Or. it
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Tarkistus 310
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Virallista valvontaa suoritettaessa on 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
minimoimaan toimijoihin kohdistuva 
rasite, ja näin ollen mikäli kyseiseen 
toimijaan kohdistetaan samana 
ajanjaksona useita eri valvontatoimia, 
toimivaltainen viranomainen huolehtii 
niiden yhdistämisestä. 

Or. it

Perustelu

Joillakin aloilla suoritetaan samana vuonna useita virallisia valvontatoimia. Jotta toimijoihin 
kohdistuvia hallinnollisia rasitteita voidaan vähentää, toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät 
mahdollisuuksien mukaan koordinoimaan valvontatoimia.

Tarkistus 311
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

5. Virallista valvontaa suoritettaessa on 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
minimoimaan toimijoihin kohdistuva rasite 
kuitenkin ilman että tämä vaikuttaa 
kielteisesti valvonnan laatuun.

Or. en
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Tarkistus 312
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallinen valvonta yhtä 
huolellisesti riippumatta siitä, ovatko 
kyseiset eläimet ja tavarat

6. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallinen valvonta samojen 
kriteerien perusteella riippumatta siitä,
ovatko kyseiset eläimet ja tavarat

Or. es

Tarkistus 313
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) menossa vientiin unionin ulkopuolelle; Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Vienti on jätettävä soveltamisalan ulkopuolelle ja muutenkin viennissä otetaan huomioon 
tuojamaan vaatimukset.

Tarkistus 314
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Määräjäsenvaltiot voivat siinä määrin 
kuin virallisen valvonnan järjestämiseksi 
on ehdottomasti tarpeen pyytää toimijoita, 

7. Määräjäsenvaltiot voivat siinä määrin 
kuin virallisen valvonnan järjestämiseksi 
on tarpeen pyytää toimijoita, joille 
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joille toimitetaan eläimiä tai tavaroita 
toisesta jäsenvaltiosta, ilmoittamaan 
tällaisten eläinten tai tavaroiden 
saapumisesta.

toimitetaan eläimiä tai tavaroita toisesta 
jäsenvaltiosta, ilmoittamaan tällaisten 
eläinten tai tavaroiden saapumisesta.

Or. en

Tarkistus 315
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Virallisen valvonnan kohteena olevat 
henkilöt, prosessit ja toimet

Virallisen valvonnan kohteena olevat 
henkilöt, prosessit ja toimet sekä 
menetelmät ja tekniikat 

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksen 9 ja 13 artikla on yhdistetty, jotta kaikki valvonnan suorittamisen 
kannalta asiaankuuluvat tiedot esitetään yhdessä.

Tarkistus 316
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siinä määrin kuin on tarpeen varmistaa 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
noudattaminen toimivaltaisten 
viranomaisten on suoritettava virallista 
valvontaa

1. Siinä määrin kuin on tarpeen varmistaa 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen noudattaminen toimivaltaisten 
viranomaisten on suoritettava virallista 
valvontaa

Or. de
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Tarkistus 317
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 318
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Elintarvikeketju kuvataan kokonaisuudessaan selkeämmin.

Tarkistus 319
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten aineiden, materiaalien tai 
muiden tavaroiden osalta, jotka voivat 
vaikuttaa eläinten ja tavaroiden 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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ominaisuuksiin, kaikissa tuotannon, 
jalostuksen ja jakelun vaiheissa;

Or. pl

Tarkistus 320
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sellaisten aineiden, materiaalien tai 
muiden tavaroiden osalta, jotka voivat 
vaikuttaa eläinten ja tavaroiden 
ominaisuuksiin, kaikissa tuotannon, 
jalostuksen ja jakelun vaiheissa;

b) sellaisten aineiden, materiaalien tai 
muiden tavaroiden osalta, jotka voivat 
vaikuttaa eläinten ominaisuuksiin tai 
terveyteen ja tavaroiden ominaisuuksiin, 
kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun 
vaiheissa;

Or. en

Tarkistus 321
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimijoiden ja niiden valvonnassa 
suoritettavien toimien ja toimintojen, 
niiden tilojen ja prosessien, tavaroiden 
varastoinnin, kuljetuksen ja käytön ja 
eläinten pitämisen osalta.

c) toimijoiden ja niiden valvonnassa 
suoritettavien toimien ja toimintojen, 
niiden tilojen ja prosessien, tavaroiden 
varastoinnin, kuljetuksen ja käytön osalta.

Or. es

Perustelu

Ei ole selvää, mitä tarkoitetaan ”eläinten pitämistä” koskevalla valvonnalla.
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Tarkistus 322
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimijoiden ja niiden valvonnassa 
suoritettavien toimien ja toimintojen, 
niiden tilojen ja prosessien, tavaroiden 
varastoinnin, kuljetuksen ja käytön ja 
eläinten pitämisen osalta.

c) toimijoiden ja niiden valvonnassa 
suoritettavien toimien ja toimintojen, 
niiden tilojen ja muiden alueiden sekä
prosessien, tavaroiden varastoinnin, 
kuljetuksen ja käytön ja eläinten pitämisen 
osalta.

Or. en

Tarkistus 323
Marusya Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimijoiden ja niiden valvonnassa 
suoritettavien toimien ja toimintojen, 
niiden tilojen ja prosessien, tavaroiden 
varastoinnin, kuljetuksen ja käytön ja 
eläinten pitämisen osalta.

c) toimijoiden ja niiden valvonnassa 
suoritettavien toimien ja toimintojen, 
niiden tilojen, maatalousmaan, prosessien, 
tavaroiden varastoinnin, kuljetuksen ja 
käytön ja eläinten pitämisen osalta.

Or. bg

Tarkistus 324
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kaikki harjoitettuun toimintaan tai 
kuljetuksia sisältäviin toimintoihin liittyvä 
asiakirjamateriaali, myös sähköisessä 
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muodossa.

Or. pl

Tarkistus 325
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset käyttävät 
1 kohdan mukaisen valvonnan 
suorittamiseen erilaisia menetelmiä ja 
tekniikoita, kuten havainnointia, 
verifiointia, tarkastusta, todentamista, 
näytteenottoa, analyysejä, diagnooseja ja 
testejä.

Or. de

Perustelu

Teksti on peräisin komission ehdotuksen 13 artiklan 1 kohdasta mukautettuna ehdotettuun 
termistöön.

Tarkistus 326
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset käyttävät 
1 kohdan mukaisen valvonnan 
suorittamiseen erilaisia menetelmiä ja 
tekniikoita, kuten havainnointia, 
verifiointia, tarkastusta, todentamista, 
näytteenottoa, analyysejä, diagnooseja ja 
testejä.
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Or. de

Perustelu

Teksti on peräisin komission ehdotuksen 13 artiklan 1 kohdasta mukautettuna käsitteistön 
määritelmiin ehdotettuihin muutoksiin.

Tarkistus 327
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viralliseen valvontaan kuuluu tapauksen 
mukaan seuraavaa:

a) toimijoiden käyttöön ottamien 
valvontajärjestelmien sekä saatujen 
tulosten tutkiminen;

b) tarkastustoiminta seuraavasti:

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

ii) raaka-aineiden, ainesosien, 
valmistuksen apuaineiden sekä muiden, 
tavaroiden valmistuksessa ja tuotannossa 
tai eläinten ruokinnassa tai hoidossa 
käytettävien tuotteiden tarkastaminen;

iii) puolivalmisteiden tarkastaminen;

iv) puhdistus- ja kunnossapitotuotteiden 
ja -menettelyjen tarkastaminen;

v) merkintöjen, esillepanon ja mainonnan 
tarkastaminen;

c) toimijoiden tilojen hygieniaolojen 
valvonta;

d) hyviin tuotantotapoihin, hyvään 
hygieniakäytäntöön, hyvään 
maatalouskäytäntöön sekä vaara-
analyysin ja kriittisten hallintapisteiden 
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järjestelmään (HACCP) liittyvien 
menettelyiden arviointi;

e) edellä 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
arvioinnin kannalta mahdollisesti 
olennaisten asiakirjojen ja muun 
aineiston tutkiminen;

f) toimijoiden sekä niiden henkilöstön 
haastattelut;

g) toimijoiden mittalaitteiden 
rekisteröimien arvojen lukeminen;

h) toimivaltaisten viranomaisten omien 
laitteiden avulla toteutetut valvontatoimet 
toimijoiden tekemien mittausten 
todentamiseksi;

muu toiminta, joka on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säännösten 
noudattamatta jättäminen havaitaan.

Or. de

Perustelu

Teksti on peräisin komission ehdotuksen 13 artiklan 2 kohdasta mukautettuna ehdotettuun 
termistöön.

Tarkistus 328
Marusya Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallinen valvonta 
mahdollisimman avoimesti ja asetettava 
julkisesti saataville virallisen valvonnan
järjestämiseen ja suorittamiseen liittyvät
asiaankuuluvat tiedot.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallinen valvonta 
mahdollisimman avoimesti ja asetettava 
julkisesti saataville järjestetyn virallisen 
valvonnan tuloksia ja tuotannon ja 
tuotteiden asetuksen vaatimusten 
mukaisuutta koskevat asiaankuuluvat 
tiedot. Jos kansanterveys on uhattuna, 
toteutetaan erityisiä toimenpiteitä suuren 
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yleisön tiedottamiseksi.

Or. bg

Tarkistus 329
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallinen valvonta 
mahdollisimman avoimesti ja asetettava 
julkisesti saataville virallisen valvonnan 
järjestämiseen ja suorittamiseen liittyvät 
asiaankuuluvat tiedot.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallinen valvonta 
mahdollisimman avoimesti ja asetettava 
julkisesti saataville virallisen valvonnan 
järjestämiseen ja suorittamiseen liittyvät 
asiaankuuluvat tiedot sekä merkitykselliset 
tiedot, joilla on vaikutusta 
kansanterveyden kannalta.

Or. en

Tarkistus 330
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallinen valvonta 
mahdollisimman avoimesti ja asetettava 
julkisesti saataville virallisen valvonnan 
järjestämiseen ja suorittamiseen liittyvät 
asiaankuuluvat tiedot.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallinen valvonta 
mahdollisimman avoimesti ja asetettava 
julkisesti saataville virallisen valvonnan 
järjestämiseen ja suorittamiseen liittyvät 
asiaankuuluvat tiedot. Tietojen 
julkistamiseen sovelletaan 
suhteellisuusperiaatetta.

Or. de



PE526.076v01-00 40/102 AM\1013304FI.doc

FI

Tarkistus 331
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Niiden on lisäksi varmistettava tietojen 
julkaiseminen säännöllisesti ja nopeasti
seuraavista:

Niiden on lisäksi varmistettava tietojen 
julkaiseminen säännöllisesti ja vähintään 
vuosittain seuraavista:

Or. de

Tarkistus 332
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Niiden on lisäksi varmistettava tietojen 
julkaiseminen säännöllisesti ja nopeasti 
seuraavista:

Niiden on lisäksi varmistettava 
112 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun 
vuosikertomukseen sisältyvien tietojen 
julkaiseminen säännöllisesti ja nopeasti.

Or. es

Perustelu

Tekstissä on seikkoja, jotka aiheuttavat sekaannusta ja jotka ovat myös ristiriidassa artiklan 
kanssa. Näin ollen on selkeämpää lisätä ristiviittaus 112 artiklaan.

Tarkistus 333
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) virallisten valvontatoimien tyyppi, Poistetaan.
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lukumäärä ja tulos;

Or. es

Tarkistus 334
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) säännösten noudattamatta jättämiseen 
liittyvien havaittujen tapausten tyyppi ja 
lukumäärä;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 335
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tapaukset, joissa toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttivat toimenpiteitä 
135 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 336
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tapaukset, joissa toimivaltaiset 
viranomaiset toteuttivat toimenpiteitä 

c) niiden tapausten lukumäärä, joissa 
toimivaltaiset viranomaiset toteuttivat 
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135 artiklan mukaisesti; toimenpiteitä 135 artiklan mukaisesti;

Or. de

Perustelu

Tietosuojasyistä toimijoiden nimiä ei pitäisi julkistaa tämän kuitenkaan rajoittamatta 
7 artiklan 2 kohdan soveltamista.

Tarkistus 337
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tapaukset, joissa määrättiin 136 
artiklassa tarkoitettuja seuraamuksia.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 338
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tapaukset, joissa määrättiin 136 
artiklassa tarkoitettuja seuraamuksia.

d) niiden tapausten lukumäärä, joissa 
määrättiin 136 artiklassa tarkoitettuja 
seuraamuksia.

Or. de

Perustelu

Tietosuojasyistä toimijoiden nimiä ei pitäisi julkistaa tämän kuitenkaan rajoittamatta 
7 artiklan 2 kohdan soveltamista.
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Tarkistus 339
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 340
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Tietojen julkaiseminen 1 kohdan mukaisesti ei edellytä yhdenmukaisen muodon vahvistamista. 
Se pitäisi jättää jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

Tarkistus 341
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lainsäädännön laatiminen muodosta, jossa virallista valvontaa koskevat tiedot on 
julkaistava, on tarpeetonta. Asia voidaan järjestää täydentävillä ohjeasiakirjoilla, jos tämä 
osoittautuu tarpeelliseksi.

Tarkistus 342
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi komissio vahvistaa 

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

vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä ja 
saattaa tarvittaessa ajan tasalle 
vähimmäisvaatimukset siitä, mitä tietoja
kyseisessä kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin on sisällytettävä. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
141 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Kohdealat voivat tämän osalta vaihdella merkittävästi jäsenvaltioiden kesken. On parempi 
esittää vähimmäisvaatimukset siitä, mitä tietoja on sisällytettävä, kuin laatia malli tai ennalta 
määritetty muoto, joka ei välttämättä sovellu asianmukaisesti eri valtioiden tarpeisiin ja 
tavoitteisiin.

Tarkistus 343
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä ja saattaa 
tarvittaessa ajan tasalle sen, missä 
muodossa kyseisessä kohdassa tarkoitetut 
tiedot on julkaistava. Julkaistavien tietojen 
sisältö liittyy yksinomaan 10 artiklan 
1 kohdan säännöksiin. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
141 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de
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Tarkistus 344
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 345
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi julkistaa tai antaa 
muulla tavalla julkisesti saataville 
toimivaltaisen viranomaisen tämän
artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittamat 
tiedot.

Or. en
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Tarkistus 346
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) luokituskriteerit ovat objektiiviset, 
avoimet ja julkisesti saatavilla;

b) käytössä on asianmukaiset järjestelyt 
luokitusprosessin johdonmukaisuuden ja 
avoimuuden varmistamiseksi.

Or. de

Tarkistus 347
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) luokituskriteerit ovat objektiiviset, 
avoimet ja julkisesti saatavilla;

b) käytössä on asianmukaiset järjestelyt 
luokitusprosessin johdonmukaisuuden ja 
avoimuuden varmistamiseksi.
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Or. en

Tarkistus 348
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
julkaistava tai muuten asetettava julkisesti 
saataville yksittäisten toimijoiden 
luokitusta koskevat tiedot käyttäen 
elintarvikehygienian luokitusjärjestelmiä. 
Näiden tietojen on pohjauduttava 
virallisen valvonnan tuloksiin, edellyttäen 
että seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en

Tarkistus 349
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
julkaistava virallisen valvonnan tuloksiin 
pohjautuvaa yksittäisten toimijoiden 
luokitusta koskevat tiedot seuraavin 
edellytyksin:

Or. en
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Tarkistus 350
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Tämä toimivalta on rajoitettava koskemaan kansallisia toimijoita.

Tarkistus 351
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luokituskriteerit ovat objektiiviset, 
avoimet ja julkisesti saatavilla;

a) luokituskriteereistä on laadittu 
yhtenäinen ja vertailukelpoinen 
kansallinen järjestelmä, joka on avoin ja 
julkisesti saatavilla;

Or. de
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Tarkistus 352
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) luokituskriteerit ovat objektiiviset, 
avoimet ja julkisesti saatavilla;

a) luokituskriteerit ovat objektiiviset, 
avoimet ja julkisesti saatavilla kuluttajalle 
ymmärrettävässä muodossa;

Or. de

Tarkistus 353
Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käytössä on asianmukaiset järjestelyt 
luokitusprosessin johdonmukaisuuden ja 
avoimuuden varmistamiseksi.

b) yrityksissä, joita on tarkoitus verrata, 
suoritetaan valvontatoimia yhtä usein 
pienin väliajoin;

Or. de

Tarkistus 354
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

b a) varmistetaan, että luokitus vastaa 
vähintään neljän viimeisen 
valvontatoimen tulosten keskiarvoa;

Or. de
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Perustelu

Koska yrityksen hygieniatilannetta ei voida käsitellä hetkellisen kirjauksen perusteella, vaan 
se on käsitettävä pikemminkin yrityksen jatkuvana prosessina, kussakin luokituksessa on 
arvioitava useamman valvontatoimen tuloksia.

Tarkistus 355
Renate Sommer

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

Komission teksti Tarkistus

b a) Jos saadaan negatiivisia tuloksia, 
jälkivalvontatoimet suoritetaan lyhyen 
ajan kuluessa.

Or. de

Tarkistus 356
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) jos luokitus on negatiivinen, 
valvontaviranomaiset varmistavat 
pikaisen jälkivalvonnan, jotta sääntöjen 
noudattamatta jättämisen loppuminen 
voidaan kirjata mahdollisimman nopeasti.

Or. de

Perustelu

Jos laiminlyönnit korjataan nopeasti, sen olisi tultava pian esiin myös luokituksessa.
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Tarkistus 357
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Tämän asetuksen 3 artiklassa 
tarkoitetun luokitusprosessin 
johdonmukaisuuden ja avoimuuden 
takaamiseksi komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädöksillä ja 
asianomaisia osapuolia kuultuaan 
objektiiviset ja edustavat luokituskriteerit 
sovellettaviksi jäsenvaltioissa;

Or. it

Perustelu

Jotta voidaan laatia tasapainoinen ja avoin lähestymistapa ja antaa kuluttajille tiettyjä 
varmuustekijöitä, on tärkeää, että laadittavat luokituskriteerit ovat Euroopan laajuiset.

Tarkistus 358
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Elintarvikealan toimijoiden on 
esitettävä näkyvästi 
elintarvikehygienialuokituksensa 
paikassa, jossa se on helposti kuluttajien 
havaittavissa.

Or. en

Perustelu

Elintarvikealan luokitustietojen julkisella esittämisellä on kaksi tarkoitusta. Kuluttajalle 
annetaan tietoa siitä, kuinka elintarvikealan yritys menestyy, ja heitä autetaan valitsemaan 
ravintola, ruokakauppa jne. Tämä myös kannustaa elintarvikealan toimijoita hyvään 
suoritukseen hyvän luokituksen saamiseksi. Julkisen esittämisen on kuitenkin oltava 



AM\1013304FI.doc 53/102 PE526.076v01-00

FI

tehokasta, joten kaikkien jäsenvaltioiden on otettava käyttöön Tanskassa ja Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa käytössä olevien kaltaisia järjestelmiä, kuten hymynaamajärjestelmä tai 
luokitus ovessa.

Tarkistus 359
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jotta luokitusjärjestelmien 
vertaileminen jäsenvaltioiden välillä olisi 
mahdollista, komissiolle siirretään valta 
antaa 139 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden 
käyttöön annettavia ohjeita 3 kohdassa 
mainitun luokitusjärjestelmän 
laatimiseksi.

Or. de

Perustelu

Tällaisella luokitusjärjestelmällä olisi eurooppalaiselle kuluttajalle selvästi enemmän 
lisäarvoa, jos järjestelmä olisi Euroopan laajuisesti vertailukelpoinen.

Tarkistus 360
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Virallista valvontaa koskevat raportit Virallista valvontaa koskeva tietojenkeruu 
ja raportit

Or. de



PE526.076v01-00 54/102 AM\1013304FI.doc

FI

Tarkistus 361
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava raportit kaikesta suorittamastaan 
virallisesta valvonnasta.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
kerättävä tiedot kaikesta suorittamastaan 
virallisesta valvonnasta ja kirjattava ne.
He laativat raportin suorittamastaan 
valvonnasta, jossa on todettu, että tätä 
asetusta tai 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja säännöksiä ei ole noudatettu.

Or. de

Perustelu

Byrokraattisen rasitteen vähentämiseksi olisi laadittava raportti vain sellaisista 
valvontatoimista, joissa on todettu vaatimustenvastaisuutta. Valvontatoimien kokonaismäärä 
ja niiden tulokset julkaistaan komission ehdotuksen 10 artiklan mukaan.

Tarkistus 362
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava raportit kaikesta suorittamastaan 
virallisesta valvonnasta.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
laadittava raportit jokaisesta
suorittamastaan virallisesta valvonnasta.

Or. es

Perustelu

Kielellinen tarkistus. On vältettävä sekoittamasta keskenään jokaista tarkastusta koskevaa 
raporttia ja vuosikertomusta.
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Tarkistus 363
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Rajatarkastusasemilla toteutettavan 
virallisen valvonnan tulokset merkitään 
54 artiklan 2 kohdan b alakohdan 
mukaan yhteiseen terveyttä koskevaan 
tuloasiakirjaan.

Or. de

Perustelu

Byrokraattisen rasitteen pienentämiseksi ei pitäisi edellyttää kaksoisdokumentointia. 
Asetuksen 54 artiklan mukaista tietojen tallentamista pidetään riittävänä.

Tarkistus 364
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
13 artikla

Komission teksti Tarkistus

13 artikla Poistetaan.

Virallinen valvonta, menetelmät ja 
tekniikat

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

2. Viralliseen valvontaan kuuluu 
tapauksen mukaan seuraavaa:

a) toimijoiden käyttöön ottamien 
valvontajärjestelmien sekä saatujen 
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tulosten tutkiminen;

b) tarkastustoiminta seuraavasti:

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

ii) raaka-aineiden, ainesosien, 
valmistuksen apuaineiden sekä muiden, 
tavaroiden valmistuksessa ja tuotannossa 
tai eläinten ruokinnassa tai hoidossa 
käytettävien tuotteiden tarkastaminen;

iii) puolivalmisteiden tarkastaminen;

iv) puhdistus- ja kunnossapitotuotteiden 
ja -prosessien sekä kasvinsuojeluaineiden 
tarkastaminen;

v) merkintöjen, esillepanon ja mainonnan 
tarkastaminen;

c) toimijoiden tilojen hygieniaolojen 
valvonta;

d) hyviin tuotantotapoihin, hyvään 
hygieniakäytäntöön, hyvään 
maatalouskäytäntöön sekä vaara-
analyysin ja kriittisten hallintapisteiden 
järjestelmään (HACCP) liittyvien 
menettelyiden arviointi;

e) edellä 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
arvioinnin kannalta mahdollisesti 
olennaisten asiakirjojen ja muun 
aineiston tutkiminen;

f) toimijoiden sekä niiden henkilöstön 
haastattelut;

g) toimijoiden mittalaitteiden 
rekisteröimien arvojen lukeminen;

h) toimivaltaisten viranomaisten omien 
laitteiden avulla toteutetut valvontatoimet
toimijoiden tekemien mittausten 
todentamiseksi;

i) muu toiminta, joka on tarpeen sen 
varmistamiseksi, että säännösten 
noudattamatta jättäminen havaitaan.
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Or. de

Perustelu

Sisällöllisten päällekkäisyyksien takia 9 ja 13 artikla on syytä yhdistää.

Tarkistus 365
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 2 artiklan 41 ja 42 kohtaa koskevien esitysten ja uusien 
määritelmien lisäämisen kanssa.

Tarkistus 366
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
suorittaa virallista valvontaa käyttäen 
valvontamenetelmiä ja -tekniikoita, joihin 
voi kuulua tapauksen mukaan seurantaa, 
kohdennettua seurantaa, todentamista, 
tarkastuksia, auditointeja, näytteenottoa, 
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analyysejä, diagnooseja ja testejä. analyysejä, diagnooseja ja testejä.

Or. en

Tarkistus 367
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
käyttää virallisessa valvonnassa
valvontamenetelmiä ja -tekniikoita, joihin 
kuuluu tapauksen mukaan seurantaa, 
kohdennettua seurantaa, todentamista, 
tarkastuksia, auditointeja, näytteenottoa, 
analyysejä, diagnooseja ja testejä.

Or. de

Tarkistus 368
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Viralliseen valvontaan kuuluu 
tapauksen mukaan seuraavaa:

2. Viralliseen valvontaan kuuluu 
seuraavaa:

Or. en
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Tarkistus 369
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komission teksti Tarkistus

b) tarkastustoiminta seuraavasti: b) valvontatoiminta seuraavasti:

Or. es

Perustelu

On olemassa erilaisia valvontatekniikoita, minkä vuoksi b alakohdassa on viitattava niihin 
kaikkiin eikä vain ”tarkastukseen”.

Tarkistus 370
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Kaikki toimijat eivät sovella vaara-analyysin ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmää 
(HACCP-järjestelmä). ”Alkutuottajia” ja ”muita yrityksiä” ei määritellä, mikä voi aiheuttaa 
epävarmuutta.
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Tarkistus 371
Anna Rosbach

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) alkutuottajien laitteistojen ja muiden 
yritysten ja niiden tuotantoalojen (pellot, 
niityt, tarhat, metsät jne.), tilojen, 
toimistojen, laitteiden, laitteistojen ja 
koneiden, kuljetusvälineiden sekä eläinten 
ja tavaroiden tarkastaminen;

Or. en

Perustelu

Koska tuotantoalat (palstat) eivät aina sijaitse alkutuottajien (välittömässä) ympäristössä, 
tämä edellyttää selvennystä.

Tarkistus 372
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 373
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

i) alkutuottajien laitteistojen ja muiden 
yritysten ja niiden ympäristön, tilojen, 
toimistojen, laitteiden, laitteistojen ja 
koneiden, kuljetusvälineiden sekä eläinten 
ja tavaroiden, myös elintarvikkeiden 
kanssa kosketukseen joutuvien 
materiaalien ja tarvikkeiden,
tarkastaminen;

Or. en

Tarkistus 374
Anna Rosbach

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

Komission teksti Tarkistus

ii) raaka-aineiden, ainesosien, valmistuksen 
apuaineiden sekä muiden, tavaroiden 
valmistuksessa ja tuotannossa tai eläinten 
ruokinnassa tai hoidossa käytettävien 
tuotteiden tarkastaminen;

ii) raaka-aineiden, ainesosien, valmistuksen 
apuaineiden, elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksiin joutuvien materiaalien sekä 
muiden, tavaroiden valmistuksessa ja 
tuotannossa tai eläinten ruokinnassa tai 
hoidossa käytettävien tuotteiden 
tarkastaminen;

Or. en
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Tarkistus 375
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin 
joutuvien materiaalien tarkastaminen;

Or. pl

Tarkistus 376
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hyviin tuotantotapoihin, hyvään 
hygieniakäytäntöön, hyvään 
maatalouskäytäntöön sekä vaara-
analyysin ja kriittisten hallintapisteiden 
järjestelmään (HACCP) liittyvien 
menettelyiden arviointi;

d) hyviin tuotantotapoihin, hyvään 
hygieniakäytäntöön sekä vaara-analyysin ja 
kriittisten hallintapisteiden järjestelmään 
(HACCP) liittyvien menettelyiden 
arviointi;

Or. de

Tarkistus 377
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) hyviin tuotantotapoihin, hyvään 
hygieniakäytäntöön, hyvään 
maatalouskäytäntöön sekä vaara-analyysin 
ja kriittisten hallintapisteiden 
järjestelmään (HACCP) liittyvien 
menettelyiden arviointi;

d) hyviin tuotantotapoihin, hyvään 
hygieniakäytäntöön, hyvään 
maatalouskäytäntöön sekä vaara-analyysin 
ja kriittisten hallintapisteiden
(HACCP) järjestelmän periaatteisiin
liittyvien menettelyiden arviointi;
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Or. en

Perustelu

Toisin kuin komission ehdotuksessa oikeudellinen vaatimus ei koske erityisesti 
vaara-analyysin ja kriittisten hallintapisteiden (HACCP) järjestelmää.

Tarkistus 378
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) edellä 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
arvioinnin kannalta mahdollisesti 
olennaisten asiakirjojen ja muun aineiston 
tutkiminen;

e) edellä 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
arvioinnin kannalta mahdollisesti 
olennaisten asiakirjojen, jäljitettävyyttä 
koskevien asiakirjojen ja muun aineiston 
tutkiminen;

Or. en

Tarkistus 379
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimijoiden on siinä määrin kuin se on 
tarpeen virallisen valvonnan tai muiden 
virallisten toimien suorittamista varten 
toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä 
annettava toimivaltaisten viranomaisten 
henkilöstölle pääsy

1. Toimijoiden on siinä määrin kuin se on 
tarpeen virallisen valvonnan tai muiden 
virallisten toimien suorittamista varten 
toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä 
annettava toimivaltaisten viranomaisten 
henkilöstölle ja 25 artiklan säännösten 
mukaisesti toimeksiannon saaneiden 
elinten henkilöstölle ja toimeksiannon 
saaneelle henkilöstölle, mikäli virallista 
valvontaa koskevia erityisiä tehtäviä 
koskevia toimeksiantoja tehdään 
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25 artiklan mukaisesti, pääsy

Or. it

Perustelu

Kyse on mietintöluonnoksen tarkistukseen 18 tehdystä korjauksesta. Kyse on virallisesta 
valvonnasta eikä riskejä koskevasta valvonnasta, kuten mietintöluonnoksen 18 artiklassa on 
virheellisesti ilmoitettu.

Tarkistus 380
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tiloihinsa; a) tiloihin;

Or. pl

Tarkistus 381
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sähköisiin 
tiedonhallintajärjestelmiinsä;

b) sähköisiin tiedonhallintajärjestelmiin

Or. pl
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Tarkistus 382
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sähköisiin tiedonhallintajärjestelmiinsä; b) asiaankuuluviin sähköisiin 
tiedonhallintajärjestelmiinsä;

Or. de

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 383
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) eläintensä ja tavaroidensa luokse; c) eläinten ja tavaroiden luokse;

Or. pl

Tarkistus 384
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en
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Tarkistus 385
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asiakirjoihin ja muihin merkityksellisiin 
tietoihin.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pl

Tarkistus 386
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asiakirjoihin ja muihin merkityksellisiin 
tietoihin.

d) asiaankuuluviin asiakirjoihinsa ja 
muihin merkityksellisiin tietoihin sekä 
9 artiklan 3 kohdassa lueteltuihin 
valvonnan kohteisiin.

Or. de

Perustelu

Selvennys ja täydennys. Asetuksen 9 artiklan 3 kohtaa koskeva maininta viittaa tehtyyn 
tarkistusehdotukseen; muussa tapauksessa tarkoitetaan komission ehdotuksen 13 artiklan 
2 kohtaa.
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Tarkistus 387
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asiakirjoihin ja muihin merkityksellisiin 
tietoihin.

d) asiakirjoihin ja muihin merkityksellisiin 
tietoihin, myös mahdollisten omien testien 
tuloksiin. Kunkin toimijan on voitava 
ilmoittaa ainakin toimijat, joille se 
toimittaa, ja toimijat, jotka toimittavat sille 
tavaraa.

Or. en

Tarkistus 388
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) asiakirjoihin ja muihin merkityksellisiin 
tietoihin.

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

Or. es

Tarkistus 389
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 390
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Toimijoiden on maksutta annettava 
toimivaltaisten viranomaisten käyttöön 
riittävä määrä näytteitä.

Or. de

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 391
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Lähetyksestä vastaavan toimijan 3. Eläimestä tai tavarasta vastaavan 
toimijan

Or. es
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Perustelu

Säännöstä ei pidä rajata vain lähetyksiin, sillä esimerkiksi kotieläin, joka voi sisältyä tämän 
säännöksen soveltamisalaan, ei ole lähetys.

Tarkistus 392
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) on asetettava kaikki lähetystä koskevat 
tiedot saataville paperimuodossa tai 
sähköisesti.

b) on asetettava viipymättä kaikki lähetystä 
koskevat vaadittavat tiedot saataville 
paperimuodossa tai sähköisesti.

Or. de

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 393
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä

Poistetaan.

a) yksityiskohtaisia sääntöjä, joilla 
toimivaltaisille viranomaisille annetaan 
pääsy 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin sähköisiin 
tiedonhallintajärjestelmiin;

b) edellä 3 kohdassa tarkoitettua 
toimijoiden ja toimivaltaisten 
viranomaisten yhteistyötä koskevia 
sääntöjä.
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Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Lainsäädäntö, jolla otetaan käyttöön sääntöjä toimivaltaisten viranomaisten pääsystä 
sähköisiin tiedonhallintajärjestelmiin sekä toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten 
välisestä yhteistyöstä, on täysin tarpeetonta ja voi haitata rikosoikeudellisia tutkimuksia.

Tarkistus 394
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä

Poistetaan.

a) yksityiskohtaisia sääntöjä, joilla 
toimivaltaisille viranomaisille annetaan 
pääsy 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin sähköisiin 
tiedonhallintajärjestelmiin;

b) edellä 3 kohdassa tarkoitettua 
toimijoiden ja toimivaltaisten 
viranomaisten yhteistyötä koskevia 
sääntöjä.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. de
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Tarkistus 395
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä

Poistetaan.

a) yksityiskohtaisia sääntöjä, joilla 
toimivaltaisille viranomaisille annetaan 
pääsy 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitettuihin sähköisiin 
tiedonhallintajärjestelmiin;

b) edellä 3 kohdassa tarkoitettua 
toimijoiden ja toimivaltaisten 
viranomaisten yhteistyötä koskevia 
sääntöjä.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Perustelu

Mennään liian pitkälle, jos komissio säätelee sellaisia konkreettisia kysymyksiä kuin kunkin 
toimivaltaisen viranomaisen toiminta. Tämä on vastoin toissijaisuusperiaatetta.

Tarkistus 396
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ennen teurastusta tapahtuva eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin todentaminen 
virkaeläinlääkärin toimesta tai vastuulla;

a) ennen teurastusta tapahtuva eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin todentaminen 
virkaeläinlääkärin toimesta;

Or. en
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Tarkistus 397
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ennen teurastusta tapahtuva eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin todentaminen 
virkaeläinlääkärin toimesta tai vastuulla;

a) ennen teurastusta tapahtuva eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin todentaminen 
virkaeläinlääkärin toimesta;

Or. en

Tarkistus 398
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ennen teurastusta tapahtuva eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin todentaminen 
virkaeläinlääkärin toimesta tai vastuulla;

a) ennen teurastusta tapahtuva eläinten 
tunnistaminen ja niiden terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä ulosteista tai muusta 
johtuvan likaantumisen todentaminen 
virkaeläinlääkärin toimesta tai vastuulla;

Or. de

Perustelu

Sisällytetään tähänastisten säännösten olennaiset osat asetuksen ydintekstiin.
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Tarkistus 399
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

a a) elintarvikeketjusta saatavien tietojen 
todentaminen ja tulkinta;

Or. de

Perustelu

Sisällytetään tähänastisten säännösten olennaiset osat asetuksen ydintekstiin.

Tarkistus 400
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) virallinen valvonta virkaeläinlääkärin 
toimesta tai vastuulla teurastamoissa, 
leikkaamoissa ja riistankäsittelylaitoksissa 
sen todentamiseksi, että seuraaviin 
sovellettavia vaatimuksia noudatetaan:

b) virallinen valvonta virkaeläinlääkärin 
toimesta teurastamoissa, leikkaamoissa ja 
jalostuslaitoksissa ja 
riistankäsittelylaitoksissa sen 
todentamiseksi, että seuraaviin 
sovellettavia vaatimuksia noudatetaan:

Or. en
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Tarkistus 401
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) lihantuotannon hygienia; i) lihantuotannon hygienia ainakin 
seuraavilta osin:

– liikepaikkojen ja laitosten suunnittelu ja 
kunnossapito;

– vaara-analyysin ja kriittisten 
hallintapisteiden järjestelmä 
(HACCP) ennen toimien toteuttamista, 
sen aikana ja sen jälkeen, erityisesti 
mikrobiologisilta, kemiallisilta tai 
fysikaalisilta vaaroilta suojautumiseksi;

– henkilökohtainen hygienia;

– hygieniaan ja työmenetelmiin 
opastaminen;

Or. de

Perustelu

Sisällytetään tähänastisten säännösten olennaiset osat asetuksen ydintekstiin.

Tarkistus 402
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) lihantuotannon hygienia; i) lihantuotannon turvallisuus ja hygienia;

Or. en
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Tarkistus 403
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) lihantuotannon hygienia; i) lihantuotannon hygienia ja 
ihmisravinnoksi soveltuvan ja turvallisen 
lihan tuotanto;

Or. en

Tarkistus 404
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komission teksti Tarkistus

iii) eläimistä saatavien sivutuotteiden ja 
erikseen määritellyn riskiaineksen 
käsittely ja hävittäminen;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Säännös ei ole johdonmukainen otsikon kanssa.

Tarkistus 405
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) eläinten terveys ja hyvinvointi. Poistetaan.

Or. es



PE526.076v01-00 76/102 AM\1013304FI.doc

FI

Perustelu

Eläinten terveys ja hyvinvointi mainitaan jo a alakohdassa, minkä vuoksi sitä ei tarvitse 
mainita uudelleen.

Tarkistus 406
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

iv a) laboratoriotestit

Or. de

Perustelu

Sisällytetään tähänastisten säännösten olennaiset osat asetuksen ydintekstiin.

Tarkistus 407
Glenis Willmott

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

Komission teksti Tarkistus

iv a) tuotteiden pakkaaminen ja niiden 
luonnetta, laatua ja koostumusta koskevat 
merkinnät.

Or. en

Perustelu

Kuluttajien luottamuksen säilyttämiseksi elintarvikeketjua kohtaan lihan tuotannon viralliseen 
valvontaan on kuuluttava sen tarkistaminen, että tuotteiden pakkaaminen ja merkinnät eivät 
ole harhaanjohtavia.
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Tarkistus 408
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

iv a) kuluttajien elintarvikkeiden ja 
tavaroiden luonteeseen, laatuun ja 
koostumukseen liittyvät odotukset;

Or. en

Tarkistus 409
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv b) terveysmerkin ja tunnistusmerkkien 
käytön valvonta

Or. de

Perustelu

Sisällytetään tähänastisten säännösten olennaiset osat asetuksen ydintekstiin.

Tarkistus 410
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv c) tuholaisten torjunta

Or. de
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Perustelu

Sisällytetään tähänastisten säännösten olennaiset osat asetuksen ydintekstiin.

Tarkistus 411
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

iv d) lämpötilansäätö

Or. de

Perustelu

Sisällytetään tähänastisten säännösten olennaiset osat asetuksen ydintekstiin.

Tarkistus 412
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv e) vedenlaatu

Or. de

Perustelu

Sisällytetään tähänastisten säännösten olennaiset osat asetuksen ydintekstiin.
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Tarkistus 413
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iv f) tulevien ja lähtevien 
elintarviketoimitusten ja saateasiakirjojen 
valvonta

Or. de

Perustelu

Sisällytetään tähänastisten säännösten olennaiset osat asetuksen ydintekstiin.

Tarkistus 414
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

b a) sen todentaminen, täyttävätkö 
henkilöstö ja henkilöstön toimesta 
liiketoiminnassa tehtävät toimet kaikissa 
tuotannon vaiheissa asiaankuuluvat 
vaatimukset

Or. de

Perustelu

Sisällytetään tähänastisten säännösten olennaiset osat asetuksen ydintekstiin.
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Tarkistus 415
Glenis Willmott

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

Komission teksti Tarkistus

b a)petollisten käytäntöjen mahdollista 
olemassaoloa koskevan näytön 
tarkasteleminen;

Or. en

Perustelu

Kuluttajien luottamuksen säilyttämiseksi elintarvikeketjua kohtaa sekä ihmisten terveyden 
suojelemiseksi on toteutettava toimia petollisten käytäntöjen ehkäisemiseksi lihan 
tuotannossa. Virallista valvontaa toteuttavien on siis oltava tietoisia elintarvikeketjun 
petosriskistä ja otettava se huomioon virallista valvontaa toteuttaessaan.

Tarkistus 416
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) toimijan asiaankuuluvien 
asiakirjojen verifiointi

Or. de

Perustelu

Sisällytetään tähänastisten säännösten olennaiset osat asetuksen ydintekstiin.
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Tarkistus 417
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Sen jälkeen, kun virkaeläinlääkäri on 
toteuttanut 1 kohdassa tarkoitetut 
valvontatoimet, hän toteuttaa seuraavat 
asianmukaiset toimenpiteet:

– tarkastushavaintojen tiedoksianto;

– elintarvikeketjuun liittyviä tietoja 
koskevat päätökset;

– eläviä eläimiä koskevat päätökset;

– eläinten hyvinvointia koskevat 
päätökset; ja

– lihaa koskevat päätökset.

Or. de

Perustelu

Sisällytetään tähänastisten säännösten olennaiset osat asetuksen ydintekstiin.

Tarkistus 418
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. teurastamoissa toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
vähintään yksi virkaeläinlääkäri on 
paikalla

a) sekä ante mortem että post mortem 
-tarkastusten ajan;

sekä

b) riistankäsittelylaitoksissa koko post 
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mortem -tarkastuksen ajan.

Leikkaamoissa toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
virkaeläinlääkäri tai virallinen avustaja 
on aina valmis tarkastukseen.

Or. en

Perustelu

Toistetaan nykyisen lainsäädännön vaatimus tarkastusten tiheydestä teurastamoissa.

Tarkistus 419
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 b a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b a. Viralliset avustajat voivat avustaa 
virkaeläinlääkäriä virallisessa 
valvonnassa. Tällöin he työskentelevät 
riippumattoman työryhmän osana. 

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä erityissäännöistä ja 
rajoituksista, jotka koskevat 
virkaeläinlääkäriä tietyissä tehtävissä 
avustavia virallisia avustajia.

Or. de

Perustelu

Sisällytetään tähänastisten säännösten olennaiset osat asetuksen ydintekstiin.
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Tarkistus 420
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niillä on tarpeeksi viranomaisia 
toteuttamaan vaadittava virallinen 
valvonta edellytetyllä tiheydellä.

Or. en

Perustelu

Toistetaan nykyistä lainsäädäntöä.

Tarkistus 421
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 b b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b b. Jäsenvaltiot voivat sallia, että 
teurastamon henkilöstö osallistuu 
siipikarjan ja jäniseläinten lihan 
tuotannon viralliseen valvontaan ja 
suorittaa virkaeläinlääkärin vastuulla 
tiettyjä tehtäviä. Siinä tapauksessa 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomainen henkilöstö

– omaa vaadittavan pätevyyden ja 
mainittuja säännöksiä vastaavan 
koulutuksen;

– on riippumaton tuotannossa toimivista 
henkilöistä; ja

– ilmoittaa virkaeläinlääkärille 
mahdollisista puutteista.

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
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säädöksiä, jotka koskevat erityisehtoja, 
joilla teurastamon henkilöstö osallistuu 
siipikarjan ja jäniseläinten lihan 
tuotannon valvontaan, sekä sen 
toiminnan arviointiin käytettävien testien 
suunnittelua ja toteuttamista.

Or. de

Perustelu

Sisällytetään tähänastisten säännösten olennaiset osat asetuksen ydintekstiin.

Tarkistus 422
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä erityisistä säännöistä, jotka 
koskevat virallisen valvonnan suorittamista 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
eläinperäisten tuotteiden ja tällaisten 
tuotteiden tuotantoon tarkoitettujen 
eläinten osalta kyseisiin tuotteisiin ja 
eläimiin sovellettavien 1 artiklan 2 kohdan 
a, c, d ja e alakohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi 
sekä toimivaltaisten viranomaisten 
virallisen valvonnan seurauksena 
toteuttamaa toimintaa. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 
säännöt

Siirretään komissiolle valta antaa 
lainsäädäntöehdotuksia erityisistä 
säännöistä, jotka koskevat virallisen 
valvonnan suorittamista ihmisravinnoksi 
tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden ja 
tällaisten tuotteiden tuotantoon 
tarkoitettujen eläinten osalta kyseisiin 
tuotteisiin ja eläimiin sovellettavien 
1 artiklan 2 kohdan a, c, d ja e alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
todentamiseksi sekä toimivaltaisten 
viranomaisten virallisen valvonnan 
seurauksena toteuttamaa toimintaa. 
Kyseisissä lainsäädäntöehdotuksissa
vahvistetaan säännöt

Or. en
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Tarkistus 423
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä erityisistä säännöistä, jotka 
koskevat virallisen valvonnan suorittamista 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
eläinperäisten tuotteiden ja tällaisten 
tuotteiden tuotantoon tarkoitettujen 
eläinten osalta kyseisiin tuotteisiin ja 
eläimiin sovellettavien 1 artiklan 2 kohdan 
a, c, d ja e alakohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi 
sekä toimivaltaisten viranomaisten 
virallisen valvonnan seurauksena 
toteuttamaa toimintaa. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 
säännöt

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä erityisistä säännöistä, jotka 
koskevat virallisen valvonnan suorittamista 
ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
eläinperäisten tuotteiden ja tällaisten 
tuotteiden tuotantoon tarkoitettujen 
eläinten osalta kyseisiin tuotteisiin ja 
eläimiin sovellettavien 1 artiklan 2 kohdan 
a, d ja e alakohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi 
sekä toimivaltaisten viranomaisten 
virallisen valvonnan seurauksena 
toteuttamaa toimintaa. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 
säännöt

Or. es

Perustelu

Tässä artiklassa viitataan erityisesti eläinperäisten tuotteiden viralliseen valvontaan 
teurastamoissa, leikkaamoissa ja riistankäsittelylaitoksissa, minkä vuoksi tähän artiklaan ei 
voida sisällyttää 1 artiklan 2 kohdan c alakohtaa, jossa säädetään rehusta ja rehuhygieniasta.

Tarkistus 424
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä erityisistä säännöistä, jotka 
koskevat virallisen valvonnan suorittamista 

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa lisäksi delegoituja 
säädöksiä erityisistä säännöistä, jotka 
koskevat virallisen valvonnan suorittamista 
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ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
eläinperäisten tuotteiden ja tällaisten 
tuotteiden tuotantoon tarkoitettujen 
eläinten osalta kyseisiin tuotteisiin ja 
eläimiin sovellettavien 1 artiklan 2 kohdan 
a, c, d ja e alakohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi 
sekä toimivaltaisten viranomaisten 
virallisen valvonnan seurauksena 
toteuttamaa toimintaa. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 
säännöt

ihmisravinnoksi tarkoitettujen 
eläinperäisten tuotteiden ja tällaisten 
tuotteiden tuotantoon tarkoitettujen 
eläinten osalta kyseisiin tuotteisiin ja 
eläimiin sovellettavien 1 artiklan 2 kohdan 
a, c, d ja e alakohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi 
sekä toimivaltaisten viranomaisten 
virallisen valvonnan seurauksena 
toteuttamaa toimintaa. Delegoiduissa 
säädöksissä annetaan erityisehtoja, jotka 
koskevat pieniä yrityksiä ja sisältävät 
toimenpiteitä, joilla helpotetaan asetuksen 
(EY) N:o 852/2004 5 artiklan mukaisen 
vaara-analyysin ja kriittisten 
hallintapisteiden järjestelmän 
(HACCP) käyttöä. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 
säännöt

Or. de

Tarkistus 425
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimivaltaisten viranomaisten erityisistä 
vastuualueista ja tehtävistä 1 kohdassa ja 4, 
8 ja 9 artiklassa, 10 artiklan 1 kohdassa, 
11, 12 ja 13 artiklassa, 34 artiklan 1 ja 2 
kohdassa ja 36 artiklassa säädettyjen 
vastuualueiden ja tehtävien lisäksi;

a) toimivaltaisten viranomaisten erityisistä 
vastuualueista ja tehtävistä 1 kohdassa, 
10 artiklan 1 kohdassa, 11 ja 12 artiklassa
sekä 34 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
säädettyjen vastuualueiden ja tehtävien 
lisäksi;

Or. de

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten vastuualueet ovat asetuksen olennainen osa, ja niitä olisi 
säänneltävä vastaavassa artiklassa. Pidemmälle meneviä delegoituja säädöksiä ei pidä antaa, 
koska niillä voidaan jälkikäteen vaikuttaa tämän asetuksen muiden osien tulkintaan.
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Tarkistus 426
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 427
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es
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Tarkistus 428
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 429
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siitä, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin teurastamon henkilöstö voi 
osallistua viralliseen valvontaan, sekä sen 
toiminnan arviointiin käytettävien testien 
suunnittelusta ja toteuttamisesta;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Alakohta on otettu huomioon 15 artiklan 1 c kohtaa (uusi) koskevassa tarkistuksessa.
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Tarkistus 430
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siitä, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin teurastamon henkilöstö voi 
osallistua viralliseen valvontaan, sekä sen 
toiminnan arviointiin käytettävien testien 
suunnittelusta ja toteuttamisesta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Virallisen valvonnan luotettavuuden varmistamiseksi sen on oltava täysin puolueetonta. 
Teurastamojen henkilöstön virallisen valvonnan suunnitteluun ja soveltamiseen 
osallistumisen sallimisesta muodostuisi eturistiriita.

Tarkistus 431
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siitä, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin teurastamon henkilöstö voi 
osallistua viralliseen valvontaan, sekä sen 
toiminnan arviointiin käytettävien testien 
suunnittelusta ja toteuttamisesta;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Liha-alan riippumattomat tarkastajat ovat keskeinen osa lainsäädäntöä. Mahdollisesta 
teurastamon työllistämien tarkastajien käytön laajentamisesta on päätettävä 
yhteispäätösmenettelyssä, ei delegoiduilla säädöksillä.
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Tarkistus 432
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siitä, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin teurastamon henkilöstö voi 
osallistua viralliseen valvontaan, sekä sen 
toiminnan arviointiin käytettävien testien 
suunnittelusta ja toteuttamisesta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 433
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) siitä, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin teurastamon henkilöstö voi 
osallistua viralliseen valvontaan, sekä sen 
toiminnan arviointiin käytettävien testien 
suunnittelusta ja toteuttamisesta;

c) siitä, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin teurastamon pätevä henkilöstö 
voi osallistua viralliseen valvontaan, sekä 
sen teknisen suorituskyvyn arviointiin 
käytettävien erityisten testien 
suunnittelusta ja toteuttamisesta;

Or. es

Perustelu

Henkilöstön toiminnan arviointi ei ehkä ole paras tapa arvioida henkilöstön teknistä 
suorituskykyä tiettyjen tehtävien hoitamisessa.
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Tarkistus 434
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen suojaamiseksi on jätettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten tehtäväksi päättää, mitä toimenpiteitä ne toteuttavat.

Tarkistus 435
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kriteereistä sen määrittämiseksi 
riskianalyysin pohjalta, milloin 
virkaeläinlääkärin ei edellytetä olevan 
läsnä teurastamoissa ja 
riistankäsittelylaitoksissa 1 kohdassa 
tarkoitetun virallisen valvonnan aikana.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Alakohta on otettu huomioon 15 artiklan 1 b kohtaa (uusi) koskevassa tarkistuksessa.
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Tarkistus 436
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kriteereistä sen määrittämiseksi 
riskianalyysin pohjalta, milloin 
virkaeläinlääkärin ei edellytetä olevan 
läsnä teurastamoissa ja 
riistankäsittelylaitoksissa 1 kohdassa 
tarkoitetun virallisen valvonnan aikana.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 437
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kriteereistä sen määrittämiseksi 
riskianalyysin pohjalta, milloin 
virkaeläinlääkärin ei edellytetä olevan 
läsnä teurastamoissa ja 
riistankäsittelylaitoksissa 1 kohdassa 
tarkoitetun virallisen valvonnan aikana.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 438
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kriteereistä sen määrittämiseksi Poistetaan.
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riskianalyysin pohjalta, milloin 
virkaeläinlääkärin ei edellytetä olevan 
läsnä teurastamoissa ja 
riistankäsittelylaitoksissa 1 kohdassa 
tarkoitetun virallisen valvonnan aikana.

Or. en

Tarkistus 439
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kriteereistä sen määrittämiseksi 
riskianalyysin pohjalta, milloin 
virkaeläinlääkärin ei edellytetä olevan 
läsnä teurastamoissa ja 
riistankäsittelylaitoksissa 1 kohdassa 
tarkoitetun virallisen valvonnan aikana.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 440
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio ottaa huomioon seuraavat 
näkökohdat 2 kohdassa säädettyjä
delegoituja säädöksiä antaessaan:

3. Komissio ottaa huomioon seuraavat 
näkökohdat 2 kohdassa säädettyjä 
lainsäädäntöehdotuksia antaessaan:

Or. en
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Tarkistus 441
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikealan toimijoiden hankkima 
kokemus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/200448

5 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
soveltamisesta;

a) toimivaltaisten viranomaisten ja 
elintarvikealan toimijoiden hankkima 
kokemus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/200448

5 artiklassa tarkoitettujen menettelyjen 
soveltamisesta;

__________________ __________________
48 EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1. 48 EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

Or. de

Perustelu

Delegoituja säädöksiä annettaessa on tärkeää ottaa huomioon myös toimivaltaisten 
viranomaisten kokemus asetuksen (EY) N:o 852/2004 soveltamisesta.

Tarkistus 442
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) elintarvikkeiden koostumukseen 
liittyvät kuluttajien odotukset ja 
elintarvikkeiden kulutustapojen 
muutokset;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ei ole riittävän selkeästi määritelty, kuinka kuluttajien odotukset todetaan ja millä tavalla ne 
vaikuttavat delegoitujen säädösten laatimiseen.
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Tarkistus 443
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d a) petollisten käytäntöjen 
todennäköisyys.

Or. en

Tarkistus 444
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä antaessaan komissio 
ottaa lisäksi huomioon seuraavat 
näkökohdat, sikäli kuin tämä ei estä 
ihmisravinnoksi tarkoitettuihin 
eläinperäisiin tuotteisiin ja tällaisten 
tuotteiden tuotantoon tarkoitettuihin 
eläimiin sovellettavilla 1 artiklan 2 kohdan 
a, c, d ja e alakohdassa tarkoitetuilla
säännöillä tavoiteltujen, ihmisten ja 
eläinten terveyteen liittyvien tavoitteiden 
saavuttamista:

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja 
lainsäädäntöehdotuksia antaessaan 
komissio ottaa lisäksi huomioon seuraavat 
näkökohdat, sikäli kuin tämä ei estä 
ihmisravinnoksi tarkoitettuihin 
eläinperäisiin tuotteisiin ja tällaisten 
tuotteiden tuotantoon tarkoitettuihin 
eläimiin sovellettavilla 1 artiklan 2 kohdan 
a, c, d ja e alakohdassa tarkoitetuilla 
säännöillä tavoiteltujen, ihmisten ja 
eläinten terveyteen liittyvien tavoitteiden 
saavuttamista:

Or. en
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Tarkistus 445
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) delegoitujen säädösten soveltamista 
pienissä yrityksissä on helpotettava;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Jotta delegoitujen säädösten luettavuus ja myöhempi soveltaminen olisi tehokkaampaa, 
pienille yrityksille mahdollisesti myönnettävät helpotukset on sisällytettävä kulloiseenkin 
säädökseen. Siitä syystä tämä näkökohta on sisällytetty 15 artiklan 2 kohtaa koskevaan 
tarkistukseen.

Tarkistus 446
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista tiettyihin 
aineisiin, joiden käyttö viljelykasveissa tai 
eläimillä tai elintarvikkeiden tai rehun 
tuotannossa tai jalostuksessa saattaa johtaa 
kyseisten aineiden jäämiin elintarvikkeissa 
tai rehussa, sovellettavien 1 artiklan 
2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi 
sekä virallisen valvonnan seurauksena 
toteutettavaa toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Kyseisissä delegoiduissa 
säädöksissä on otettava huomioon se, että 
virallisen valvonnan vähimmäistaso on 

Siirretään komissiolle valta antaa 
lainsäädäntöehdotuksia säännöistä, jotka 
koskevat virallisen valvonnan suorittamista 
tiettyihin aineisiin, joiden käyttö 
viljelykasveissa tai eläimillä tai 
elintarvikkeiden tai rehun tuotannossa tai 
jalostuksessa saattaa johtaa kyseisten 
aineiden jäämiin elintarvikkeissa tai 
rehussa, sovellettavien 1 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
noudattamisen todentamiseksi sekä 
virallisen valvonnan seurauksena 
toteutettavaa toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Kyseisissä 
lainsäädäntöehdotuksissa on otettava 
huomioon se, että virallisen valvonnan 
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varmistettava, jotta estetään kyseisten 
aineiden käyttö 1 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
vastaisesti, ja niissä vahvistetaan säännöt

vähimmäistaso on varmistettava, jotta 
estetään kyseisten aineiden käyttö 
1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen vastaisesti, ja niissä 
vahvistetaan säännöt

Or. en

Tarkistus 447
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 448
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) virallisen valvonnan suorittamista 
koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ja tällaisen virallisen 
valvonnan yhdenmukaisesta 
vähimmäistiheydestä ottaen huomioon 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi muihin kuin sallittuihin 

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

aineisiin liittyvät erityiset riskit sekä 
sallittujen aineiden muu kuin sallittu 
käyttö;

Or. en

Tarkistus 449
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eläimiä, eläinperäisiä tuotteita, sukusoluja 
ja alkioita, eläimistä saatavia sivutuotteita 
ja johdettuja tuotteita koskevaa 
toimivaltaisten viranomaisten virallista 
valvontaa ja toimintaa koskevat erityiset 
säännöt

Eläimiä, eläinperäisiä tuotteita, sukusoluja 
ja alkioita koskevaa toimivaltaisten 
viranomaisten virallista valvontaa ja 
toimintaa koskevat erityiset säännöt

Or. de

Perustelu

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelystä on 
annettu asetuksessa (EY) N:o 1069/2009 yksityiskohtaiset terveyssäännöt ja niiden valvontaa
koskevat säännöt. Tämä asetus olisi pidettävä voimassa, eikä sen sisältöä pidä siirtää 
delegoituun säädökseen.

Tarkistus 450
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Eläimiä koskevaan viralliseen valvontaan 
sisältyvät

– ihmisten ja eläinten terveyden 
suojelemiseksi biologisilta ja kemiallisilta 
vaaroilta toteutettavien toimenpiteiden 
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valvonta;

– eläinten hyvinvoinnin suojaamiseksi 
toteutettavien toimenpiteiden valvonta, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
18 artiklan säännösten soveltamista;

– tautien torjunta- ja 
hävittämistoimenpiteiden valvonta.

Or. de

Perustelu

Delegoidun säädöksen mahdollinen sisältö on määritelty tarkemmin.

Tarkistus 451
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Eläinperäisiä tuotteita koskevaan 
viralliseen valvontaan sisältyvät

– turvallisuuden ja hygienian valvonta;

– merkintöjen ja pakkausten valvonta.

Or. de

Perustelu

Delegoidun säädöksen mahdollinen sisältö on määritelty tarkemmin.
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Tarkistus 452
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista eläinten, 
eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja 
alkioiden, eläimistä saatavien 
sivutuotteiden ja johdettujen tuotteiden 
osalta 1 artiklan 2 kohdan d ja 
e alakohdassa tarkoitettujen unionin 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi 
sekä virallisen valvonnan seurauksena 
toteutettavaa toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Kyseisissä delegoiduissa 
säädöksissä on otettava huomioon 
eläimiin, eläinperäisiin tuotteisiin sekä 
sukusoluihin ja alkioihin liittyvät eläinten
terveyttä koskevat riskit sekä eläimistä 
saataviin sivutuotteisiin ja johdettuihin 
tuotteisiin liittyvät ihmisten ja eläinten 
terveyttä koskevat riskit, ja niissä 
vahvistetaan säännöt

Siirretään komissiolle valta antaa 
lainsäädäntöehdotuksia säännöistä, jotka 
koskevat virallisen valvonnan suorittamista 
eläinten, eläinperäisten tuotteiden, 
sukusolujen ja alkioiden, eläimistä 
saatavien sivutuotteiden ja johdettujen 
tuotteiden osalta 1 artiklan 2 kohdan d ja 
e alakohdassa tarkoitettujen unionin 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi 
sekä virallisen valvonnan seurauksena 
toteutettavaa toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Kyseisissä 
lainsäädäntöehdotuksissa on otettava 
huomioon eläimiin, eläinperäisiin 
tuotteisiin sekä sukusoluihin ja alkioihin 
liittyvät eläinten terveyttä koskevat riskit 
sekä eläimistä saataviin sivutuotteisiin ja 
johdettuihin tuotteisiin liittyvät ihmisten ja 
eläinten terveyttä koskevat riskit, ja niissä 
vahvistetaan säännöt

Or. en

Tarkistus 453
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista eläinten, 
eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja 

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista eläinten, 
eläinperäisten tuotteiden, sukusolujen ja 
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alkioiden, eläimistä saatavien 
sivutuotteiden ja johdettujen tuotteiden 
osalta 1 artiklan 2 kohdan d ja e 
alakohdassa tarkoitettujen unionin 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi 
sekä virallisen valvonnan seurauksena 
toteutettavaa toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Kyseisissä delegoiduissa 
säädöksissä on otettava huomioon eläimiin, 
eläinperäisiin tuotteisiin sekä sukusoluihin 
ja alkioihin liittyvät eläinten terveyttä 
koskevat riskit sekä eläimistä saataviin 
sivutuotteisiin ja johdettuihin tuotteisiin 
liittyvät ihmisten ja eläinten terveyttä 
koskevat riskit, ja niissä vahvistetaan 
säännöt

alkioiden, eläimistä saatavien 
sivutuotteiden ja johdettujen tuotteiden 
osalta 1 artiklan 2 kohdan d ja 
e alakohdassa tarkoitettujen unionin 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi 
sekä virallisen valvonnan seurauksena 
toteutettavaa toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Kyseisissä delegoiduissa 
säädöksissä on otettava huomioon eläimiin, 
eläinperäisiin tuotteisiin sekä sukusoluihin 
ja alkioihin liittyvät eläinten terveyttä 
koskevat riskit, ja niissä vahvistetaan 
säännöt 

Or. de

Perustelu

Eläimistä saatavia sivutuotteita ja johdettuja tuotteita käsitellään erikseen.

Tarkistus 454
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimivaltaisten viranomaisten erityisistä 
vastuualueista ja tehtävistä 4, 8 ja 
9 artiklassa, 10 artiklan 1 kohdassa, 11, 12 
ja 13 artiklassa, 34 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 36 artiklassa säädettyjen vastuualueiden 
ja tehtävien lisäksi;

a) toimivaltaisten viranomaisten erityisistä 
vastuualueista ja tehtävistä 10 artiklan 
1 kohdassa, 11 ja 12 artiklassa sekä
34 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen 
vastuualueiden ja tehtävien lisäksi;

Or. de
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Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten vastuualueet ovat asetuksen olennainen osa, ja niitä olisi 
säänneltävä vastaavassa artiklassa. Pidemmälle meneviä delegoituja säädöksiä ei pidä antaa, 
koska niillä voidaan jälkikäteen vaikuttaa tämän asetuksen muiden osien tulkintaan.

Tarkistus 455
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en


