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Tarkistus 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Eläinten hyvinvointivaatimuksia koskevaa 
toimivaltaisten viranomaisten virallista 
valvontaa ja toimintaa koskevat erityiset 
säännöt

Selkärankaisia eläimiä, muita kuin 
ihmisravinnoksi tarkoitettuja 
eläinperäisiä tuotteita, sukusoluja ja 
alkioita, eläimistä saatavia sivutuotteita ja 
johdettuja tuotteita koskevaa 
toimivaltaisten viranomaisten virallista 
valvontaa ja toimintaa koskevat erityiset 
säännöt

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan otsikko toistaa 15 artiklan sisältöä, sillä kummassakin viitataan ”eläimiin” ja 
”eläinperäisiin tuotteisiin”. Ehdotetaan sanan ”selkärankaiset” lisäämistä, koska eläinten 
hyvinvoinnin suojelu rajoittuu selkärankaisiin.

Tarkistus 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kun on kyse jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välisistä pitkistä 
kuljetuksista, virallinen valvonta, joka 
suoritetaan pitkän kuljetuksen eri 
vaiheissa satunnaisesti tai kohdennetusti 
sen varmistamiseksi, että ilmoitetut 
kuljetusajat ovat realistisia, että 
kuljetusmatka on asetuksen (EY) 
N:o 1/2005 mukainen ja erityisesti, että 
matka- ja lepoajoissa noudatetaan 
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asetuksen (EY) N:o 1/2005 liitteessä I 
olevassa V luvussa asetettuja rajoja.

Or. en

Perustelu

Melko yllättävästi 18 artiklassa edellytetään eläinten kuljetusta koskevaa valvontaa ennen 
kuljetusta ja poistumispaikoilla EU:sta, mutta ei kuljetusten aikana.

Tarkistus 458
Glenis Willmott

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

Komission teksti Tarkistus

b a) kun on kyse jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden välisistä pitkistä 
kuljetuksista, virallinen valvonta, joka 
suoritetaan pitkän kuljetuksen eri 
vaiheissa satunnaisesti ja kohdennetusti 
sen varmistamiseksi, että ilmoitetut 
kuljetusajat ovat realistisia, kuljetusmatka 
on tämän asetuksen mukainen ja 
erityisesti, että matka- ja lepoajoissa 
noudatetaan asetuksen (EY) N:o 1/2005 
liitteessä I olevassa V luvussa annettuja 
rajoja.

Or. en

Tarkistus 459
Glenis Willmott

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

Komission teksti Tarkistus

i) kuljetettavien eläinten kuntoa ja 
kuljetusvälinettä koskeva virallinen 

i) kuljetettavien eläinten kuntoa ja 
kuljetusvälinettä koskeva virallinen 
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valvonta; valvonta tämän asetuksen II luvun ja 
tapauksen mukaan asetuksen (EY) 
N:o 1/1005 liitteessä I olevan VI luvun 
noudattamisen todentamiseksi;

Or. en

Tarkistus 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

i) kuljetettavien eläinten kuntoa ja 
kuljetusvälinettä koskeva virallinen 
valvonta;

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

Or. en

Perustelu

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 vastaavassa 
säännöksessä täsmennetään, että kuljetusvälinettä koskevaa valvontaa toteutetaan asetuksen 
II luvun ja tarvittaessa VI luvun noudattamisen todentamiseksi. Virallista valvontaa 
koskevalla asetusehdotuksella kumotaan tämä asetuksessa (EY) N:o 1/2005 esitetty 
näkökohta. Se olisi nyt vastaavasti sisällytettävä virallista valvontaa koskevaan 
asetusehdotukseen.

Tarkistus 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

ii) virallinen valvonta, jolla todennetaan, 
että eläinkuljettajat noudattavat 

ii) virallinen valvonta, jolla todennetaan, 
että eläinkuljettajat noudattavat 
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sovellettavia kansainvälisiä sopimuksia ja 
että niillä on voimassa olevat 
eläinkuljettajaluvat ja kuljettajien ja 
hoitajien pätevyystodistukset;

sovellettavia kansainvälisiä sopimuksia, 
myös eläinten suojelemisesta 
kansainvälisten kuljetusten aikana tehtyä 
eurooppalaista yleissopimusta, ja että 
niillä on voimassa olevat 
eläinkuljettajaluvat ja kuljettajien ja 
hoitajien pätevyystodistukset;

Or. en

Perustelu

On hyödyllistä selventää, että tärkein näistä sopimuksista on eläinten suojelemisesta 
kansainvälisten kuljetusten aikana tehty eurooppalainen yleissopimus.

Tarkistus 462
Glenis Willmott

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) kun tämän kohdan c alakohdan 
i alakohdan mukaisen virallisen 
valvonnan jälkeen toimivaltainen 
viranomainen katsoo, että eläinten kunto 
ei kestä kuljetusta, ne on purettava 
kuormasta, juotettava, ruokittava ja 
niiden on annettava levätä, kunnes niiden 
kunto kestää kuljetuksen jatkamisen.

Or. en

Tarkistus 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komission teksti Tarkistus

c a) kun toimivaltainen viranomainen 
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tämän kohdan c alakohdan 1 alakohdan 
mukaisessa virallisessa valvonnassa 
katsoo, että eläinten kunto ei kestä 
kuljetuksen jatkamista, ne on purettava 
kuormasta, juotettava, ruokittava ja 
niiden on annettava levätä, ja tarvittaessa 
on hankittava eläinlääkärin apua.

Or. en

Perustelu

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetussa asetuksessa (EY) N:o 1/2005 säädetään, 
että jos eläimet poistumispaikalla yhteisöstä eivät ole kuljetuskuntoisia matkan loppuun 
saattamista varten, ne on purettava kuormasta ja niiden on saatava vettä, ravintoa ja lepoa. 
Virallista valvontaa koskevassa asetusehdotuksessa toistetaan asetuksessa (EY) N:o 1/2005 
esitetty vaatimus, jonka mukaan eläimet on tarkistettava poistumispaikalla sen 
varmistamiseksi, että ne ovat kuljetuskuntoisia matkan loppuun saattamista varten, mutta ei 
täsmennetä toteutettavia toimia, jos katsotaan, että ne eivät ole kuljetuskuntoisia.

Tarkistus 464
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

c a) komissio säätää 
täytäntöönpanosäädöksillä kuljetusten 
enimmäiskestosta, joka on 12 tuntia 
kaikilla teurastettavaksi kuljetettavilla 
hevosilla neuvoston direktiivin 
2009/156/EY ja EFSA:n suositusten 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kun 1 artiklan 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitetuissa säännöissä edellytetään, 
että eläinten hyvinvointia koskevien 
tiettyjen normien, joita ei voida esittää 
määrällisesti, on täytyttävä, tai jos 
kyseisissä säännöissä edellytetään 
sellaisten tiettyjen käytäntöjen 
hyväksymistä, joiden noudattamista ei 
voida tosiasiallisesti todentaa pelkästään 
13 artiklassa tarkoitettuja virallisen 
valvonnan menetelmiä ja tekniikoita 
käyttämällä, kyseisten sääntöjen 
noudattamisen todentamiseksi 
suoritettuun viralliseen valvontaan voi 
sisältyä eläinten hyvinvointia koskevien 
erityisten indikaattorien käyttö sellaisissa 
tapauksissa ja sellaisten edellytysten 
täyttyessä, joista säädetään 3 kohdan f 
alakohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Kohta olisi poistettava, koska siinä viitataan indikaattoreihin, joista ei säädetä unionin 
lainsäädännössä. On ennenaikaista viitata niihin, ja tämä luo oikeudellista epävarmuutta, 
koska viitataan asiaan, josta ei vielä tiedetä tarkemmin ja jota ei ole vielä määritetty 
minkäänlaisissa säännöksissä. Komissio on toistuvasti luvannut laatia eläinten hyvinvoinnista 
säädöksen, johon sisältyy indikaattoreita. Kun säädösehdotus esitetään ja hyväksytään, 
viittaus voidaan lisätä. Sitä ennen viittaus on ennenaikainen.

Tarkistus 466
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 

3. Siirretään komissiolle valta antaa
lainsäädäntöehdotuksia säännöistä, jotka 
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säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista 
1 artiklan 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen unionin sääntöjen 
noudattamisen todentamiseksi. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä on otettava 
huomioon maataloustoimintaan sekä 
eläinten kuljetukseen, teurastukseen ja 
lopettamiseen liittyvät riskit eläinten 
hyvinvoinnille, ja niissä vahvistetaan 
säännöt

koskevat virallisen valvonnan suorittamista 
1 artiklan 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen unionin sääntöjen 
noudattamisen todentamiseksi. Kyseisissä 
lainsäädäntöehdotuksissa on otettava 
huomioon maataloustoimintaan sekä 
eläinten kuljetukseen, teurastukseen ja 
lopettamiseen liittyvät riskit eläinten 
hyvinvoinnille, ja niissä vahvistetaan 
säännöt

Or. en

Tarkistus 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten todentamisesta 
rajatarkastusasemilla ja poistumispaikoilla 
ja kyseisiin poistumispaikkoihin 
sovellettavista vähimmäisvaatimuksista;

d) eläinten hyvinvointia koskevien 
vaatimusten todentamisesta 
rajatarkastusasemilla ja poistumispaikoilla;

Or. es

Perustelu

Vaatimus on uusi eikä sisälly voimassa olevaan lainsäädäntöön. Vaatimus rajoittaa 
jäsenvaltioiden päätösvaltaa eläinten viennin yhteydessä.

Tarkistus 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – f alakohta
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Komission teksti Tarkistus

f) siitä, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten noudattamisen 
todentamiseksi suoritettavaan viralliseen 
valvontaan voi sisältyä mitattaviin 
suorituskykykriteereihin perustuvien, 
eläinten hyvinvointia koskevien erityisten 
indikaattorien käyttö, sekä tällaisten 
indikaattorien suunnittelusta tieteellisen 
ja teknisen näytön pohjalta.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Komissio on toistuvasti luvannut laatia eläinten hyvinvoinnista säädöksen, johon sisältyy 
indikaattoreita. Kun säädösehdotus esitetään ja hyväksytään, viittaus voidaan lisätä. Sitä 
ennen viittaus on ennenaikainen.

Tarkistus 469
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) siitä, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten noudattamisen 
todentamiseksi suoritettavaan viralliseen 
valvontaan voi sisältyä mitattaviin 
suorituskykykriteereihin perustuvien, 
eläinten hyvinvointia koskevien erityisten 
indikaattorien käyttö, sekä tällaisten 
indikaattorien suunnittelusta tieteellisen ja 
teknisen näytön pohjalta.

f) siitä, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin eläinten hyvinvointia 
koskevien vaatimusten noudattamisen 
todentamiseksi suoritettavaan viralliseen 
valvontaan sisältyy mitattaviin 
suorituskykykriteereihin perustuvien, 
eläinten hyvinvointia koskevien erityisten 
indikaattorien käyttö, sekä tällaisten 
indikaattorien suunnittelusta tieteellisen ja 
teknisen näytön pohjalta.

Or. en
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Tarkistus 470
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.

Kasvien terveyttä koskevaa toimivaltaisten 
viranomaisten virallista valvontaa ja 
toimintaa koskevat erityiset säännöt

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden osalta kyseisiin tavaroihin 
sovellettavien 1 artiklan 2 kohdan g 
alakohdassa tarkoitettujen unionin 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi 
sekä tällaisen virallisen valvonnan 
seurauksena toteutettavaa toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä on otettava 
huomioon kasveihin, kasvituotteisiin ja 
muihin tavaroihin tiettyjen 
kasvintuhoojien tai toimijoiden osalta 
liittyvät riskit kasvien terveydelle, ja niissä 
vahvistetaan säännöt

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;

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

c) toimivaltaisten viranomaisten niiden 
toimijoiden osalta suorittaman virallisen 
valvonnan yhdenmukaisesta tiheydestä, 
joilla on lupa myöntää kasvipasseja 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 79 artiklan 1 
kohdan mukaisesti, ottaen huomioon 8 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi sen, ovatko kyseiset 
toimijat panneet täytäntöön asetuksen 
(EU) N:o XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] 86 artiklassa 
tarkoitetun kasvinterveyden 
riskinhallintasuunnitelman tuottamiensa 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden osalta;

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.

Or. de

Perustelu

Koska alakohtaiset säännöt on luokiteltu koskemaan kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa 
ja kasvinsuojeluaineita, valta antaa delegoituja säädöksiä ei ole tarpeen tässä asetuksessa.

Tarkistus 471
Ewald Stadler
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.

Kasvien terveyttä koskevaa toimivaltaisten 
viranomaisten virallista valvontaa ja 
toimintaa koskevat erityiset säännöt

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden osalta kyseisiin tavaroihin 
sovellettavien 1 artiklan 2 kohdan g 
alakohdassa tarkoitettujen unionin 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi 
sekä tällaisen virallisen valvonnan 
seurauksena toteutettavaa toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä on otettava 
huomioon kasveihin, kasvituotteisiin ja 
muihin tavaroihin tiettyjen 
kasvintuhoojien tai toimijoiden osalta 
liittyvät riskit kasvien terveydelle, ja niissä 
vahvistetaan säännöt

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;

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

c) toimivaltaisten viranomaisten niiden 
toimijoiden osalta suorittaman virallisen 
valvonnan yhdenmukaisesta tiheydestä, 
joilla on lupa myöntää kasvipasseja 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 79 artiklan 1 
kohdan mukaisesti, ottaen huomioon 8 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi sen, ovatko kyseiset 
toimijat panneet täytäntöön asetuksen 
(EU) N:o XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] 86 artiklassa 
tarkoitetun kasvinterveyden 
riskinhallintasuunnitelman tuottamiensa 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden osalta;

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.

Or. de

Tarkistus 472
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.

Kasvien terveyttä koskevaa toimivaltaisten 
viranomaisten virallista valvontaa ja 
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toimintaa koskevat erityiset säännöt

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden osalta kyseisiin tavaroihin 
sovellettavien 1 artiklan 2 kohdan 
g alakohdassa tarkoitettujen unionin 
sääntöjen noudattamisen todentamiseksi 
sekä tällaisen virallisen valvonnan 
seurauksena toteutettavaa toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä on otettava 
huomioon kasveihin, kasvituotteisiin ja 
muihin tavaroihin tiettyjen 
kasvintuhoojien tai toimijoiden osalta 
liittyvät riskit kasvien terveydelle, ja niissä 
vahvistetaan säännöt

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;

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

c) toimivaltaisten viranomaisten niiden 
toimijoiden osalta suorittaman virallisen 
valvonnan yhdenmukaisesta tiheydestä, 
joilla on lupa myöntää kasvipasseja 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
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the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 79 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, ottaen huomioon 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi sen, ovatko kyseiset 
toimijat panneet täytäntöön asetuksen 
(EU) N:o XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on protective measures 
against pests of plants] 86 artiklassa 
tarkoitetun kasvinterveyden 
riskinhallintasuunnitelman tuottamiensa 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden osalta;

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.

Or. en

Tarkistus 473
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
19 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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 474
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 475
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.

Kasvien lisäysaineistoa koskevaa 
toimivaltaisten viranomaisten virallista 
valvontaa ja toimintaa koskevat erityiset 
säännöt

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista kasvien 
lisäysaineiston osalta kyseisiin tavaroihin 
sovellettavien 1 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
noudattamisen todentamiseksi sekä 
tällaisen virallisen valvonnan 
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seurauksena toteutettavaa toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 
säännöt

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;

b) virallisen valvonnan suorittamista 
koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ottaen huomioon 8 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi kasvien lisäysaineiston 
tiettyjen luokkien tai erityisten sukujen tai 
lajien terveyteen, tunnistettavuuteen, 
laatuun ja jäljitettävyyteen liittyvät riskit;

c) erityiskriteereistä ja -edellytyksistä IV 
osastossa säädettyjen hallinnollisen avun 
mekanismien aktivoimiseksi;

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.

Or. de

Perustelu

Koska alakohtaiset säännöt on luokiteltu koskemaan kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa 
ja kasvinsuojeluaineita, valta antaa delegoituja säädöksiä ei ole tarpeen tässä asetuksessa.

Tarkistus 476
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
20 artikla
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Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.

Kasvien lisäysaineistoa koskevaa 
toimivaltaisten viranomaisten virallista 
valvontaa ja toimintaa koskevat erityiset 
säännöt

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista kasvien 
lisäysaineiston osalta kyseisiin tavaroihin 
sovellettavien 1 artiklan 2 kohdan h 
alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
noudattamisen todentamiseksi sekä 
tällaisen virallisen valvonnan 
seurauksena toteutettavaa toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 
säännöt

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;

b) virallisen valvonnan suorittamista 
koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ottaen huomioon 8 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi kasvien lisäysaineiston 
tiettyjen luokkien tai erityisten sukujen tai 
lajien terveyteen, tunnistettavuuteen, 
laatuun ja jäljitettävyyteen liittyvät riskit;

c) erityiskriteereistä ja -edellytyksistä IV 
osastossa säädettyjen hallinnollisen avun 
mekanismien aktivoimiseksi;

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.
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Or. de

Tarkistus 477
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

20 artikla Poistetaan.

Kasvien lisäysaineistoa koskevaa 
toimivaltaisten viranomaisten virallista 
valvontaa ja toimintaa koskevat erityiset 
säännöt

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista kasvien 
lisäysaineiston osalta kyseisiin tavaroihin 
sovellettavien 1 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
noudattamisen todentamiseksi sekä 
tällaisen virallisen valvonnan 
seurauksena toteutettavaa toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 
säännöt

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;

b) virallisen valvonnan suorittamista 
koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ottaen huomioon 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi kasvien lisäysaineiston 
tiettyjen luokkien tai erityisten sukujen tai 
lajien terveyteen, tunnistettavuuteen, 
laatuun ja jäljitettävyyteen liittyvät riskit;

c) erityiskriteereistä ja -edellytyksistä 
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IV osastossa säädettyjen hallinnollisen 
avun mekanismien aktivoimiseksi;

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.

Or. en

Tarkistus 478
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
20 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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 479
Eric Andrieu

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

Komission teksti Tarkistus

d a) riskiperusteisen valvonnan 
vähimmäistiheydestä eriteltynä jokaisen 
tuotteen tai toiminnon osalta, johon 
virallista valvontaa sovelletaan.

Or. fr
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Perustelu

On tärkeää yhdenmukaistaa kasvien lisäysaineiston valvonnan vähimmäistiheys eri 
jäsenvaltioissa, jotta varmistetaan tuotannon laatutaso ja ehkäistään se, että tietty siemen- tai 
taimityyppi välttäisi valvonnan kohteeksi joutumisen.

Tarkistus 480
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
21 artikla

Komission teksti Tarkistus

21 artikla Poistetaan.

Muuntogeenisiä organismeja ja 
muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja 
koskevaa toimivaltaisten viranomaisten 
virallista valvontaa ja toimintaa koskevat 
erityiset säännöt

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista 
muuntogeenisten organismien ja 
muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 
rehujen osalta 1 artiklan 2 kohdan a, b ja 
c alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
noudattamisen todentamiseksi sekä 
tällaisen virallisen valvonnan 
seurauksena toteutettavaa toimivaltaisten 
viranomaisten toimintaa. Kyseisissä 
delegoiduissa säädöksissä on otettava 
huomioon se, että virallisen valvonnan 
vähimmäistaso on varmistettava, jotta 
estetään kyseisiä sääntöjä rikkovat 
käytänteet, ja niissä vahvistetaan säännöt

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;

b) seuraavia aihealueita koskevan 
virallisen valvonnan suorittamista 
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koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ja tällaisen virallisen 
valvonnan yhdenmukaisesta 
vähimmäistiheydestä:

i) sellaisten muuntogeenisten organismien 
ja muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 
rehujen esiintyminen markkinoilla, joille 
ei ole myönnetty lupaa geneettisesti 
muunnettujen organismien 
tarkoituksellisesta levittämisestä 
ympäristöön ja neuvoston direktiivin 
90/220/ETY kumoamisesta 12 päivänä 
maaliskuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/18/EY49 tai asetuksen (EY) N:o 
1829/2003 mukaisesti;

ii) muuntogeenisten organismien viljely ja 
direktiivin 2001/18/EY 13 artiklan 
2 kohdan e alakohdassa ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 5 artiklan 5 kohdassa ja 17 
artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
seurantasuunnitelman asianmukainen 
soveltaminen;

iii) muuntogeenisten mikro-organismien 
suljettu käyttö;

c) 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.

__________________
49 EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

Or. de

Perustelu

Koska alakohtaiset säännöt on luokiteltu koskemaan kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa 
ja kasvinsuojeluaineita, valta antaa delegoituja säädöksiä ei ole tarpeen tässä asetuksessa.
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Tarkistus 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muuntogeenisiä organismeja ja
muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja 
koskevaa toimivaltaisten viranomaisten 
virallista valvontaa ja toimintaa koskevat 
erityiset säännöt

Muuntogeenisiä elintarvikkeita ja rehuja 
koskevaa toimivaltaisten viranomaisten 
virallista valvontaa ja toimintaa koskevat 
erityiset säännöt

Or. es

Perustelu

Soveltamisala olisi rajoitettava elintarvikkeisiin ja rehuihin, kuten artiklan otsikkokin.

Tarkistus 482
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista 
muuntogeenisten organismien ja 
muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 
rehujen osalta 1 artiklan 2 kohdan a, b ja 
c alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
noudattamisen todentamiseksi sekä 
tällaisen virallisen valvonnan seurauksena 
toteutettavaa toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Kyseisissä delegoiduissa 
säädöksissä on otettava huomioon se, että 
virallisen valvonnan vähimmäistaso on 
varmistettava, jotta estetään kyseisiä 
sääntöjä rikkovat käytänteet, ja niissä 

Siirretään komissiolle valta antaa 
lainsäädäntöehdotuksia säännöistä, jotka 
koskevat virallisen valvonnan suorittamista 
muuntogeenisten organismien ja 
muuntogeenisten elintarvikkeiden ja 
rehujen osalta 1 artiklan 2 kohdan a, b ja 
c alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
noudattamisen todentamiseksi sekä 
tällaisen virallisen valvonnan seurauksena 
toteutettavaa toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Kyseisissä 
lainsäädäntöehdotuksissa on otettava 
huomioon se, että virallisen valvonnan 
vähimmäistaso on varmistettava, jotta 
estetään kyseisiä sääntöjä rikkovat 
käytänteet, ja niissä vahvistetaan säännöt
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vahvistetaan säännöt

Or. en

Tarkistus 483
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
21 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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 484
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

b) seuraavia aihealueita koskevan virallisen 
valvonnan suorittamista koskevista 
yhdenmukaisista erityisvaatimuksista ja 
tällaisen virallisen valvonnan 
yhdenmukaisesta vähimmäistiheydestä:

b) seuraavia aihealueita koskevan virallisen 
valvonnan suorittamista aineellista 
soveltamisalaa koskevista 
yhdenmukaisista erityisvaatimuksista ja 
tällaisen virallisen valvonnan 
yhdenmukaisesta vähimmäistiheydestä:

Or. pl

Tarkistus 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

b) seuraavia aihealueita koskevan virallisen 
valvonnan suorittamista koskevista 
yhdenmukaisista erityisvaatimuksista ja 
tällaisen virallisen valvonnan 
yhdenmukaisesta vähimmäistiheydestä:

b) sellaisen virallisen valvonnan 
suorittamista koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ja tällaisen virallisen 
valvonnan vähimmäistiheydestä, joka 
koskee sellaisten muuntogeenisten 
organismien ja muuntogeenisten 
elintarvikkeiden ja rehujen esiintymistä 
markkinoilla, joille ei ole myönnetty lupaa 
geneettisesti muunnettujen organismien 
tarkoituksellisesta levittämisestä 
ympäristöön ja neuvoston direktiivin 
90/220/ETY kumoamisesta 12 päivänä 
maaliskuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/18/EY tai asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 mukaisesti;

Or. es

Perustelu

Muuntogeenisistä organismeista on jo olemassa lainsäädäntöä, johon sisältyy valvontaa.

Tarkistus 486
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) muuntogeenisten organismien viljely ja 
direktiivin 2001/18/EY 13 artiklan 
2 kohdan e alakohdassa ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 5 artiklan 5 kohdassa ja 
17 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
seurantasuunnitelman asianmukainen 
soveltaminen;

ii) muuntogeenisten organismien viljely ja 
direktiivin 2001/18/EY 13 artiklan 
2 kohdan e alakohdassa ja asetuksen (EY) 
N:o 1829/2003 5 artiklan 5 kohdassa ja 
17 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
seurantasuunnitelman asianmukainen 
soveltaminen, johon kuuluu ihmisten, 
eläinten ja kasvien terveyteen 
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mahdollisesti kohdistuvien vaikutusten 
valvontaa ja seurantaa koskevat 
vähimmäistoimenpiteet;

Or. en

Tarkistus 487
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) valvontaa ja seurantaa koskevat 
vähimmäistoimenpiteet, joilla pyritään 
välttämään muuntogeenisten organismien 
tahaton esiintyminen direktiivin 
2001/18/EY 26 a artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 488
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat aina ottaa käyttöön 
tiukempia toimenpiteitä kuin 1 kohdassa 
tarkoitetut toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 489
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

22 artikla Poistetaan.

Kasvinsuojeluaineita koskevaa
toimivaltaisten viranomaisten virallista 
valvontaa ja toimintaa koskevat erityiset 
säännöt

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista 1 
artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
todentamiseksi.

Kyseisissä delegoiduissa säädöksissä on 
otettava huomioon ne riskit, joita 
kasvinsuojeluaineista saattaa aiheutua 
ihmisten tai eläinten terveydelle tai 
ympäristölle, ja niissä vahvistetaan 
säännöt

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;

b) kasvinsuojeluaineiden valmistusta, 
markkinoille saattamista, unioniin tuloa, 
merkitsemistä, pakkaamista, kuljetusta, 
varastointia ja käyttöä koskevan virallisen 
valvonnan suorittamista koskevista 
yhdenmukaisista erityisvaatimuksista ja 
tällaisen virallisen valvonnan 
yhdenmukaisesta vähimmäistiheydestä 
ottaen huomioon 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien lisäksi sen, että 
kasvinsuojeluaineiden turvallinen ja 
kestävä käyttö on varmistettava ja 
kyseisten tuotteiden laitonta kauppaa on 
torjuttava;

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

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;

e) sertifiointijärjestelmien suunnittelusta 
toimivaltaisten viranomaisten 
avustamiseksi torjunta-aineiden 
levityskaluston tarkastuksissa;

f) tietojen keräämisestä 
kasvinsuojeluaineiden aiheuttamiksi 
epäillyistä myrkytystapauksista ja niiden 
seuraamisesta ja raportoinnista;

g) tietojen keräämisestä väärennetyistä 
kasvinsuojeluaineista ja 
kasvinsuojeluaineiden laittomasta 
kaupasta ja niiden seuraamisesta ja 
raportoinnista.

Or. de

Perustelu

Koska alakohtaiset säännöt on luokiteltu koskemaan kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa 
ja kasvinsuojeluaineita, valta antaa delegoituja säädöksiä ei ole tarpeen tässä asetuksessa.

Tarkistus 490
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Siirretään komissiolle valta antaa 
lainsäädäntöehdotuksia säännöistä, jotka 
koskevat virallisen valvonnan suorittamista 
1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
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1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
todentamiseksi.

tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
todentamiseksi.

Or. en

Tarkistus 491
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kyseisissä delegoiduissa säädöksissä on 
otettava huomioon ne riskit, joita 
kasvinsuojeluaineista saattaa aiheutua 
ihmisten tai eläinten terveydelle tai 
ympäristölle, ja niissä vahvistetaan säännöt

Kyseisissä lainsäädäntöehdotuksissa on 
otettava huomioon ne riskit, joita 
kasvinsuojeluaineista saattaa aiheutua 
ihmisten tai eläinten terveydelle tai 
ympäristölle, ja niissä vahvistetaan säännöt

Or. en

Tarkistus 492
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 493
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kasvinsuojeluaineiden valmistusta, 
markkinoille saattamista, unioniin tuloa, 
merkitsemistä, pakkaamista, kuljetusta, 
varastointia ja käyttöä koskevan virallisen 
valvonnan suorittamista koskevista 
yhdenmukaisista erityisvaatimuksista ja 
tällaisen virallisen valvonnan 
yhdenmukaisesta vähimmäistiheydestä 
ottaen huomioon 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien lisäksi sen, että 
kasvinsuojeluaineiden turvallinen ja 
kestävä käyttö on varmistettava ja 
kyseisten tuotteiden laitonta kauppaa on 
torjuttava;

b) kasvinsuojeluaineiden valmistusta, 
markkinoille saattamista, unioniin tuloa, 
merkitsemistä, pakkaamista, kuljetusta, 
varastointia, rinnakkaiskauppaa ja käyttöä 
koskevan virallisen valvonnan 
suorittamista koskevista yhdenmukaisista 
erityisvaatimuksista ja tällaisen virallisen 
valvonnan yhdenmukaisesta 
vähimmäistiheydestä ottaen huomioon 
8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien lisäksi sen, että 
kasvinsuojeluaineiden turvallinen ja 
kestävä käyttö on varmistettava ja 
kyseisten tuotteiden laitonta kauppaa on 
torjuttava;

Or. en

Tarkistus 494
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kasvinsuojeluaineiden valmistusta, 
markkinoille saattamista, unioniin tuloa, 
merkitsemistä, pakkaamista, kuljetusta, 
varastointia ja käyttöä koskevan virallisen 
valvonnan suorittamista koskevista 
yhdenmukaisista erityisvaatimuksista ja 
tällaisen virallisen valvonnan 
yhdenmukaisesta vähimmäistiheydestä 
ottaen huomioon 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien lisäksi sen, että 
kasvinsuojeluaineiden turvallinen ja 
kestävä käyttö on varmistettava ja 
kyseisten tuotteiden laitonta kauppaa on 
torjuttava;

b) kasvinsuojeluaineiden valmistusta, 
markkinoille saattamista, unioniin tuloa, 
merkitsemistä, pakkaamista, kuljetusta, 
varastointia, rinnakkaisvalmisteiden 
kauppaa ja käyttöä koskevan virallisen 
valvonnan suorittamista koskevista 
yhdenmukaisista erityisvaatimuksista ja 
tällaisen virallisen valvonnan 
yhdenmukaisesta vähimmäistiheydestä 
ottaen huomioon 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien lisäksi sen, että 
kasvinsuojeluaineiden turvallinen ja 
kestävä käyttö on varmistettava ja 
kyseisten tuotteiden laitonta kauppaa on 
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torjuttava;

Or. it

Perustelu

Rinnakkaisvalmisteiden kaupasta on säädetty asetuksen 1107/2009 (EY) 68 artiklassa 
”Seuranta ja valvonta”.

Tarkistus 495
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 497
Mario Pirillo

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

Komission teksti Tarkistus

c a) tuotantoon, pakkaamiseen ja 
varastointirakenteisiin liittyvän rekisterin 
tai tietokannan luomista koskevista 
yhtenäisistä erityisvaatimuksista;

Or. it

Tarkistus 498
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.

Luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita 
sekä suojattuja alkuperänimityksiä, 
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suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja
aitoja perinteisiä tuotteita koskevaa 
toimivaltaisten viranomaisten virallista 
valvontaa ja toimintaa koskevat erityiset 
säännöt

1. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista 
1 artiklan 2 kohdan j ja k alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
todentamiseksi sekä tällaisen virallisen 
valvonnan seurauksena toteutettavaa 
toimivaltaisten viranomaisten toimintaa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 1 
artiklan 2 kohdan j alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen osalta säännöt

a) toimivaltaisten viranomaisten erityisistä 
vastuualueista ja tehtävistä 4, 8 ja 
9 artiklassa, 10 artiklan 1 kohdassa, 11–
13 artiklassa, 34 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 36 artiklassa säädettyjen 
vastuualueiden ja tehtävien lisäksi sekä 
toimeksiannon saaneiden elinten 
hyväksyntää ja valvontaa koskevan 25, 29, 
30 ja 32 artiklan lisäksi;

b) edellä 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten lisäksi 
vaatimuksista, jotka koskevat 
riskinarviointia sekä virallisen valvonnan 
ja tarvittaessa näytteenoton tiheyden 
määrittämistä ottaen huomioon 
säännösten noudattamatta jättämisen 
esiintymisriskin;

c) neuvoston asetuksen (EY) N:o 
834/2007 2 artiklan d alakohdassa 
määriteltyjä toimijoita koskevan virallisen 
valvonnan vähimmäistiheydestä sekä 
siitä, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin tietyt tällaiset toimijat on 
vapautettava tietystä virallisesta 
valvonnasta;

d) menetelmistä ja tekniikoista 13 
artiklassa ja 33 artiklan 1–5 kohdassa 
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tarkoitettujen virallisen valvonnan 
menetelmien ja tekniikoiden lisäksi sekä 
erityisvaatimuksista sellaisen virallisen 
valvonnan suorittamiseksi, jolla pyritään 
varmistamaan luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden jäljitettävyys 
kaikissa tuotannon, valmistuksen ja 
jakelun vaiheissa ja tarjoamaan takeet 
1 artiklan 2 kohdan j alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisesta;

e) jäljempänä 135 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa ja asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 30 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien lisäksi 
kriteereistä, jotka liittyvät toimenpiteisiin, 
joita on toteutettava, jos säännöksiä 
jätetään noudattamatta, sekä 135 artiklan 
2 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden 
lisäksi tulevista toimenpiteistä;

f) edellä 4 artiklan 1 kohdan f 
alakohdassa säädettyjen vaatimusten 
lisäksi vaatimuksista niiden tilojen ja 
laitteiden osalta, jotka ovat tarpeen 
virallisen valvonnan toteuttamiseksi, sekä 
25–30 ja 32 artiklassa tarkoitettujen 
edellytysten ja velvollisuuksien lisäksi 
tulevista lisäedellytyksistä ja -
velvollisuuksista viralliseen valvontaan 
kuuluvien tehtävien delegoimiseksi;

g) toimivaltaisten viranomaisten, 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
valvontaviranomaisten ja virallisesta 
valvonnasta vastaavien toimeksiannon 
saaneiden elinten 12 ja 31 artiklassa 
tarkoitettujen raportointivelvollisuuksien 
lisäksi tulevista 
raportointivelvollisuuksista;

h) erityiskriteereistä ja -edellytyksistä IV 
osastossa säädettyjen hallinnollisen avun 
mekanismien aktivoimiseksi.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 1 
artiklan 2 kohdan k alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen osalta säännöt

a) edellä 11 ja 13 artiklassa tarkoitettujen 
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vaatimusten, menetelmien ja tekniikoiden 
lisäksi vaatimuksista, menetelmistä ja 
tekniikoista sellaisen virallisen valvonnan 
osalta, jota suoritetaan tuotteiden 
eritelmiä ja merkintöjä koskevien 
vaatimusten noudattamisen 
todentamiseksi;

b) edellä 13 artiklassa tarkoitettujen 
menetelmien ja tekniikoiden lisäksi 
menetelmistä ja tekniikoista sellaisen 
virallisen valvonnan suorittamiseksi, jolla 
pyritään varmistamaan 1 artiklan 2 
kohdan k alakohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen soveltamisalaan kuuluvien 
tuotteiden jäljitettävyys kaikissa 
tuotannon, valmistuksen ja jakelun 
vaiheissa ja tarjoamaan takeet kyseisten 
sääntöjen noudattamisesta;

c) jäljempänä 108 artiklassa säädettyjen 
kriteerien ja sisällön lisäksi erityisistä 
kriteereistä ja erityisestä sisällöstä 107 
artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
monivuotisen kansallisen 
valvontasuunnitelman olennaisten osien 
valmistelemiseksi sekä 112 artiklassa 
tarkoitetun kertomuksen erityisestä 
lisäsisällöstä;

d) erityiskriteereistä ja -edellytyksistä IV 
osastossa säädettyjen hallinnollisen avun 
mekanismien aktivoimiseksi;

e) jäljempänä 135 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi 
toteutettavista erityistoimenpiteistä, kun 
on kyse säännösten noudattamatta 
jättämisestä ja vakavasta tai toistuvasta 
säännösten noudattamatta jättämisestä.

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä poiketaan 
tarvittaessa kyseisissä kohdissa 
tarkoitetuista tämän asetuksen 
säännöksistä.

Or. es
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Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 23 a artiklaan (uusi) ehdotetun tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 500
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista 
1 artiklan 2 kohdan j ja k alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
todentamiseksi sekä tällaisen virallisen 
valvonnan seurauksena toteutettavaa 
toimivaltaisten viranomaisten toimintaa.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
lainsäädäntöehdotuksia säännöistä, jotka 
koskevat virallisen valvonnan suorittamista 
1 artiklan 2 kohdan k alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
todentamiseksi sekä tällaisen virallisen 
valvonnan seurauksena toteutettavaa 
toimivaltaisten viranomaisten toimintaa.

Or. en

Tarkistus 501
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan
1 artiklan 2 kohdan j alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen osalta säännöt

2. Siirretään komissiolle asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 27 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä 1 artiklan 2 kohdan 
j alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
noudattamisen todentamiseksi sekä 
tällaisen virallisen valvonnan 
seurauksena toteutettavasta 
toimivaltaisten viranomaisten 
toiminnasta. Kyseisissä delegoiduissa 
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säädöksissä vahvistetaan säännöt

Or. en

Tarkistus 502
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 
1 artiklan 2 kohdan j alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen osalta säännöt

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
asetuksen N:o 835/2007 (EY) 
täytäntöönpanemiseksi annetuissa
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 
1 artiklan 2 kohdan j alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen osalta säännöt

Or. it

Perustelu

Luonnonmukaisen tuotannon valvontaa koskevien soveltavien toimenpiteiden hyväksyminen 
liittyy tiiviisti luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden tuotanto-, merkintä- ja tuontisääntöjä 
koskevien soveltavien toimenpiteiden hyväksymiseen. Näistä asioista vastaa Euroopan 
komission maatalouden pääosasto.

Tarkistus 503
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimivaltaisten viranomaisten erityisistä 
vastuualueista ja tehtävistä 4, 8 ja 
9 artiklassa, 10 artiklan 1 kohdassa, 11–
13 artiklassa, 34 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 
36 artiklassa säädettyjen vastuualueiden ja 
tehtävien lisäksi sekä toimeksiannon 
saaneiden elinten hyväksyntää ja valvontaa 
koskevan 25, 29, 30 ja 32 artiklan lisäksi;

a) toimijoiden, toimivaltaisten 
viranomaisten ja toimeksiannon saaneiden 
elinten erityisistä vastuualueista ja 
tehtävistä asetuksen (EY) N:o 834/2007 
säännösten noudattamisen 
varmistamiseksi 4, 8 ja 9 artiklassa, 
10 artiklan 1 kohdassa, 11–13 artiklassa, 
34 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 36 artiklassa 
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säädettyjen vastuualueiden ja tehtävien 
lisäksi sekä toimeksiannon saaneiden 
elinten hyväksyntää ja valvontaa koskevan 
25, 29, 30 ja 32 artiklan lisäksi;

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 504
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) menetelmistä ja tekniikoista 13 
artiklassa ja 33 artiklan 1–5 kohdassa 
tarkoitettujen virallisen valvonnan 
menetelmien ja tekniikoiden lisäksi sekä 
erityisvaatimuksista sellaisen virallisen 
valvonnan suorittamiseksi, jolla pyritään 
varmistamaan luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden jäljitettävyys 
kaikissa tuotannon, valmistuksen ja 
jakelun vaiheissa ja tarjoamaan takeet 
1 artiklan 2 kohdan j alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisesta;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 505
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta – g alakohta
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Komission teksti Tarkistus

g) toimivaltaisten viranomaisten, 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
valvontaviranomaisten ja virallisesta 
valvonnasta vastaavien toimeksiannon 
saaneiden elinten 12 ja 31 artiklassa 
tarkoitettujen raportointivelvollisuuksien 
lisäksi tulevista 
raportointivelvollisuuksista;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 506
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 
1 artiklan 2 kohdan k alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen osalta säännöt

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
lainsäädäntöehdotuksissa vahvistetaan 
1 artiklan 2 kohdan k alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen osalta säännöt

Or. en

Tarkistus 507
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä poiketaan 
tarvittaessa kyseisissä kohdissa 
tarkoitetuista tämän asetuksen 
säännöksistä.

4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä poiketaan 
tarvittaessa kyseisissä kohdissa 
tarkoitetuista tämän asetuksen 
säännöksistä.
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Tarkistus 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
23 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

23 a artikla

Luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita 
sekä suojattuja alkuperänimityksiä, 
suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja 
aitoja perinteisiä tuotteita koskevaa 
toimivaltaisten viranomaisten virallista 
valvontaa ja toimintaa koskevat erityiset 
säännöt

1. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
virallisen valvonnan suorittamista 
1 artiklan 2 kohdan j ja k alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
todentamiseksi sekä tällaisen virallisen 
valvonnan seurauksena toteutettavaa 
toimivaltaisten viranomaisten toimintaa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 
1 artiklan 2 kohdan j alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen osalta säännöt

a) jäljempänä 135 artiklan 1 kohdan 
toisessa alakohdassa ja asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 30 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien lisäksi 
kriteereistä, jotka liittyvät toimenpiteisiin, 
joita on toteutettava, jos säännöksiä 
jätetään noudattamatta, sekä 135 artiklan 
2 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden 
lisäksi tulevista toimenpiteistä;

b) edellä 4 artiklan 1 kohdan 
f alakohdassa säädettyjen vaatimusten 
lisäksi vaatimuksista niiden tilojen ja 
laitteiden osalta, jotka ovat tarpeen 
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virallisen valvonnan toteuttamiseksi, sekä 
25–30 ja 32 artiklassa tarkoitettujen 
edellytysten ja velvollisuuksien lisäksi 
tulevista lisäedellytyksistä ja 
-velvollisuuksista viralliseen valvontaan 
kuuluvien tehtävien delegoimiseksi;

c) erityiskriteereistä ja -edellytyksistä 
IV osastossa säädettyjen hallinnollisen 
avun mekanismien aktivoimiseksi.

3. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
edellä 1 artiklan 2 kohdan j alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen osalta säännöt

a) toimivaltaisten viranomaisten erityisistä 
vastuualueista ja tehtävistä 4, 8 ja 
9 artiklassa, 10 artiklan 1 kohdassa, 11–
13 artiklassa, 34 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
ja 36 artiklassa säädettyjen 
vastuualueiden ja tehtävien lisäksi sekä 
toimeksiannon saaneiden elinten 
hyväksyntää ja valvontaa koskevan 25, 29, 
30 ja 32 artiklan lisäksi;

b) edellä 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen vaatimusten lisäksi 
vaatimuksista, jotka koskevat 
riskinarviointia sekä virallisen valvonnan 
ja tarvittaessa näytteenoton tiheyden 
määrittämistä ottaen huomioon 
säännösten noudattamatta jättämisen 
esiintymisriskin;

c) neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 2 artiklan d alakohdassa 
määriteltyjä toimijoita koskevan virallisen 
valvonnan vähimmäistiheydestä sekä 
siitä, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin tietyt tällaiset toimijat on 
vapautettava tietystä virallisesta 
valvonnasta;

d) menetelmistä ja tekniikoista 
13 artiklassa ja 33 artiklan 1–5 kohdassa 
tarkoitettujen virallisen valvonnan 
menetelmien ja tekniikoiden lisäksi sekä 
erityisvaatimuksista sellaisen virallisen 
valvonnan suorittamiseksi, jolla pyritään 
varmistamaan luonnonmukaisesti 
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tuotettujen tuotteiden jäljitettävyys 
kaikissa tuotannon, valmistuksen ja 
jakelun vaiheissa ja tarjoamaan takeet 
1 artiklan 2 kohdan j alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisesta;

e) toimivaltaisten viranomaisten, 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
valvontaviranomaisten ja virallisesta 
valvonnasta vastaavien toimeksiannon 
saaneiden elinten 12 ja 31 artiklassa 
tarkoitettujen raportointivelvollisuuksien 
lisäksi tulevista 
raportointivelvollisuuksista;

Luonnonmukaisesta tuotannosta ja 
luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden 
merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) 
N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä 
kesäkuuta 2007 annetun asetuksen (EY) 
N:o 834/2007 37 artiklassa vahvistettu 
komitea hyväksyy kyseiset 
täytäntöönpanoasetukset.

4. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
delegoiduissa säädöksissä vahvistetaan 
1 artiklan 2 kohdan k alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen osalta säännöt

a) erityiskriteereistä ja -edellytyksistä 
IV osastossa säädettyjen hallinnollisen 
avun mekanismien aktivoimiseksi;

b) jäljempänä 135 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi 
toteutettavista erityistoimenpiteistä, kun 
on kyse säännösten noudattamatta 
jättämisestä ja vakavasta tai toistuvasta 
säännösten noudattamatta jättämisestä.

5. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
1 artiklan 2 kohdan k alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen osalta säännöt

a) edellä 11 ja 13 artiklassa tarkoitettujen 
vaatimusten, menetelmien ja tekniikoiden 
lisäksi vaatimuksista, menetelmistä ja 
tekniikoista sellaisen virallisen valvonnan 
osalta, jota suoritetaan tuotteiden 
eritelmiä ja merkintöjä koskevien 
vaatimusten noudattamisen 
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todentamiseksi;

b) edellä 13 artiklassa tarkoitettujen 
menetelmien ja tekniikoiden lisäksi 
menetelmistä ja tekniikoista sellaisen 
virallisen valvonnan suorittamiseksi, jolla 
pyritään varmistamaan 1 artiklan 
2 kohdan k alakohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen soveltamisalaan kuuluvien 
tuotteiden jäljitettävyys kaikissa 
tuotannon, valmistuksen ja jakelun 
vaiheissa ja tarjoamaan takeet kyseisten 
sääntöjen noudattamisesta;

c) jäljempänä 108 artiklassa säädettyjen 
kriteerien ja sisällön lisäksi erityisistä 
kriteereistä ja erityisestä sisällöstä 
107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
monivuotisen kansallisen
valvontasuunnitelman olennaisten osien 
valmistelemiseksi sekä 112 artiklassa 
tarkoitetun kertomuksen erityisestä 
lisäsisällöstä;

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään komiteoissa, joista säädetään 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden 
laatujärjestelmistä 21 päivänä 
marraskuuta 2012 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1151/2012 37 artiklassa, maatalouden 
yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 
2007 annetun asetuksen (EY) 1234/2007 
195 artiklassa ja tislattujen 
alkoholijuomien määritelmistä, 
kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja 
maantieteellisten merkintöjen 
suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 
15 päivänä tammikuuta 2008 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 110/2008 
25 artiklassa sekä luonnonmukaisesta 
tuotannosta ja luonnonmukaisesti 
tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä 
asetuksen (ETY) N:o 2092/91 
kumoamisesta annetussa asetuksessa.
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Or. es

Perustelu

Tällä tarkistuksella korvataan 23 artikla. Ehdotetaan selkeämpää rakennetta. Erityisesti 
suojattuja alkuperänimityksiä, suojattuja maantieteellisiä merkintöjä, aitoja perinteisiä 
tuotteita ja luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita koskevia sääntöjä on tärkeää soveltaa koko 
yhteisön alueella, ja erityisluonteensa vuoksi ne onkin aina hyväksytty sääntelykomiteassa.

Tarkistus 509
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä erityisistä säännöistä, jotka 
koskevat virallisen valvonnan suorittamista 
tiettyjen elintarvikkeiden ja rehujen 
ryhmien osalta 1 artiklan 2 kohdan a–
e alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
noudattamisen todentamiseksi sekä 
tällaisen virallisen valvonnan seurauksena 
toteutettavaa toimivaltaisten viranomaisten 
toimintaa. Kyseisissä delegoiduissa 
säädöksissä on käsiteltävä vastikään 
havaittuja riskejä, joita voi aiheutua 
elintarvikkeista tai rehuista ihmisten tai 
eläinten terveydelle tai muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa ympäristölle, tai uusista 
elintarvikkeiden tai rehujen tuotanto- tai 
kulutustavoista aiheutuvia riskejä tai 
riskejä, joita ei voida tehokkaasti käsitellä, 
jos ei ole olemassa yhteisiä eritelmiä 
virallista valvontaa ja toimivaltaisten 
viranomaisten tällaisen virallisen 
valvonnan seurauksena toteuttamaa 
toimintaa varten, ja niissä vahvistetaan 
säännöt

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
lainsäädäntöehdotuksia erityisistä 
säännöistä, jotka koskevat virallisen 
valvonnan suorittamista tiettyjen 
elintarvikkeiden ja rehujen ryhmien osalta 
1 artiklan 2 kohdan a–e alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
todentamiseksi sekä tällaisen virallisen 
valvonnan seurauksena toteutettavaa 
toimivaltaisten viranomaisten toimintaa. 
Kyseisissä lainsäädäntöehdotuksissa on 
käsiteltävä vastikään havaittuja riskejä, 
joita voi aiheutua elintarvikkeista tai 
rehuista ihmisten tai eläinten terveydelle tai 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa 
ympäristölle, tai uusista elintarvikkeiden 
tai rehujen tuotanto- tai kulutustavoista 
aiheutuvia riskejä tai riskejä, joita ei voida 
tehokkaasti käsitellä, jos ei ole olemassa 
yhteisiä eritelmiä virallista valvontaa ja 
toimivaltaisten viranomaisten tällaisen 
virallisen valvonnan seurauksena 
toteuttamaa toimintaa varten, ja niissä 
vahvistetaan säännöt
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Tarkistus 510
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
24 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;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 511
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Ehdotus asetukseksi
24 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

24 a artikla

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen 
joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita
koskevaa toimivaltaisten viranomaisten 
virallista valvontaa ja toimintaa koskevat
erityiset säännöt

Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä niiden 
sääntöjen yhdenmukaisesta 
soveltamisesta, jotka koskevat
elintarvikkeiden kanssa kosketukseen 
joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita
koskevaa toimivaltaisten viranomaisten 
virallista valvontaa ja toimintaa. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
141 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. es

Perustelu

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit ja tarvikkeet sisältyvät asetuksen 
soveltamisalaan, minkä vuoksi niitä koskevista erityisistä säännöistä olisi säädettävä 
erillisessä artiklassa.

Tarkistus 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
siirtää erityisiä viralliseen valvontaan 
kuuluvia tehtäviä yhdelle tai useammalle 
toimeksiannon saaneelle elimelle 26 
artiklassa säädettyjen edellytysten 

Poistetaan.
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mukaisesti tai yhdelle tai useammalle 
luonnolliselle henkilölle 27 artiklassa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 514
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
siirtää erityisiä viralliseen valvontaan 
kuuluvia tehtäviä yhdelle tai useammalle 
toimeksiannon saaneelle elimelle 
26 artiklassa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti tai yhdelle tai useammalle 
luonnolliselle henkilölle 27 artiklassa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
siirtää erityisiä viralliseen valvontaan 
kuuluvia tehtäviä yhdelle tai useammalle 
toimeksiannon saaneelle elimelle 
26 artiklassa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti tai yhdelle tai useammalle 
luonnolliselle henkilölle 27 artiklassa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti. 
Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
väliaikaisesti siirtää erityisiä viralliseen 
valvontaan kuuluvia tehtäviä yhdelle tai 
useammalle toimeksiannon saaneelle 
elimelle, jotka eivät täytä 26 artiklan 
1 kohdan b–iv alakohdassa esitettyjä 
edellytyksiä, yhden vuoden ajanjaksoksi, 
joka voidaan uusia kerran, näiden 
toimeksiannon saaneiden elinten 
akkreditoinnin edellyttämän arvioinnin 
toteuttamiseksi tai vastatakseen 
hätätilanteeseen tai kehittymässä olevaan 
riskiin ihmisten, eläinten tai kasvien 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle.

Or. fr

Perustelu

On voitava nimetä väliaikaisesti toimeksiannon saaneita elimiä, jotta kansallinen 



AM\1013305FI.doc 49/115 PE526.077v01-00

FI

akkreditointielin pystyy arvioimaan toimeksiannon saaneiden elinten toimintaa toiminnan 
aikana ja varmistamaan niiden toiminnan oikeudellisen pätevyyden tai vastaamaan 
hätätilanteisiin esimerkiksi eläinten tai kasvien terveyden osalta.

Tarkistus 515
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
siirtää erityisiä viralliseen valvontaan 
kuuluvia tehtäviä yhdelle tai useammalle 
toimeksiannon saaneelle elimelle 
26 artiklassa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti tai yhdelle tai useammalle 
luonnolliselle henkilölle 27 artiklassa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
siirtää erityisiä viralliseen valvontaan 
kuuluvia tehtäviä yhdelle tai useammalle 
toimeksiannon saaneelle elimelle 
26 artiklassa säädettyjen edellytysten 
mukaisesti tai yhdelle tai useammalle 
luonnolliselle henkilölle 27 artiklassa 
säädettyjen edellytysten mukaisesti. 
Toimivaltaiset viranomaiset eivät voi 
siirtää erityisiä viralliseen valvontaan 
kuuluvia tehtäviä luonnollisille 
henkilöille niiden tehtävien osalta, jotka 
koskevat virallista valvontaa, jota 
suoritetaan 1 artiklan 2 kohdan 
j alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
noudattamisen todentamiseksi.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 516
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta



PE526.077v01-00 50/115 AM\1013305FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
siirtää 135 artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa ja 135 artiklan 2 ja 
3 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä 
koskevaa päätöksentekovaltaa.

Poistetaan.

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

Or. fr

Perustelu

Toimeksiannon saaneiden elinten on voitava tehdä päätöksiä havaittuaan sääntöjen 
noudattamatta jättämisen pyytääkseen toimijaa korjaamaan tilanteen tai toteuttaakseen 
tarvittavia kiireellisiä toimenpiteitä kansanterveyden suojelemiseksi, esimerkiksi sairaista 
kasveista tai eläimistä saatujen terveydelle vaarallisten hyödykkeiden rekisteröimiseksi. 
Toimivaltaisen viranomaisen on määrättävä näiden päätösten luonteesta ja ulottuvuudesta.

Tarkistus 517
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
siirtää 135 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
ja 135 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjä 
toimenpiteitä koskevaa 
päätöksentekovaltaa.

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
siirtää 135 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 
ja 135 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjä 
toimenpiteitä koskevaa 
päätöksentekovaltaa. Myöskään eläimiä ja 
eläinperäisiä tuotteita koskevia tehtäviä ei 
saa siirtää, vaan ne toteuttaa aina 
virkaeläinlääkäri.
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Tarkistus 518
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
toimenpiteisiin, jotka toteutetaan 
135 artiklan tai 23 artiklan 2 kohdan 
a alakohdassa ja 4 kohdan b alakohdassa
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti 
sellaisen virallisen valvonnan seurauksena, 
jota suoritetaan 1 artiklan 2 kohdan j ja 
k alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
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noudattamisen todentamiseksi.

Or. es

Perustelu

Tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, että toimivaltaiset viranomaiset voivat siirtää tiettyjä 
virallisen valvonnan tehtäviä luonnonmukaisen tuotannon alalla, jotta voidaan ryhtyä 
toimenpiteisiin, jos havaitaan sääntöjen noudattamatta jättämistä. Tämän vuoksi on vaikea 
käsittää, miksei tämä ole mahdollista myös suojattujen alkuperänimitysten, suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen ja aitojen perinteisten tuotteiden kohdalla, koska niihin 
sovelletaan samaa tehtävien siirtämistä koskevaa viitestandardia (EN ISO 17065). Tämän 
vuoksi ne olisi sisällytettävä säännökseen.

Tarkistus 520
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 521
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 

Poistetaan.
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säädöksiä, joissa vahvistetaan erityisiä 
viralliseen valvontaan kuuluvia tehtäviä, 
joita ei saa siirtää muille toimivaltaisten 
viranomaisten ydintoimintojen 
riippumattomuuden säilyttämiseksi.

Or. fr

Perustelu

Mahdollisuus siirtää tehtäviä elimille ja luonnollisille henkilöille on olennainen osa tätä 
asetusta, eikä sitä pidä voida muuttaa delegoidulla säädöksellä, vaan ainoastaan lainsäätäjän 
perussäädökseen tekemällä muutoksella.

Tarkistus 522
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Säännös on peräisin asetuksesta (EY) N:o 882/2004. Myös positiivisten luetteloiden on oltava 
mahdollisia.

Tarkistus 523
Jolanta Emilia Hibner
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Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

On vaikea käsittää, miksi tätä sovelletaan ainoastaan luonnonmukaiseen tuotantoon eikä 
muihin tuotteisiin, joissa on laatumerkintöjä. Nämä tuotteet olisi sisällytettävä säännökseen.
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Tarkistus 525
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

ii a) ajanjaksoa, joksi määrätyt tehtävät 
siirretään;

Or. pl

Tarkistus 526
Daciana Octavia Sârbu

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

Komission teksti Tarkistus

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

iii) se on puolueeton, riippumaton, ei ole 
suoraan tai epäsuorasti työsuhteessa 
toimijaan, jonka valvonnasta se vastaa,
eikä sillä ole muita eturistiriitoja sille 
siirrettyjen erityisten viralliseen valvontaan 
kuuluvien tehtävien suorittamisen osalta;

Or. en

Perustelu

Toimeksiannon saaneiden elinten riippumattomuus toimijoista on ratkaisevan tärkeää, joten 
sitä on painotettava tekstissä.

Tarkistus 527
Glenis Willmott

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Eturistiriitojen välttämiseksi toimeksiannon saaneiden elinten on oltava täysin 
riippumattomia toimijoista, joiden valvonnasta tai joita koskevista muista virallisista toimista 
ne vastaavat. Sana ’riippumaton’ on tämän osalta paljon selkeämpi kuin ’puolueeton’.

Tarkistus 528
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

(Tarkistusta sovelletaan koko tekstiin.
Myös johdanto-osan kappaleita on 
mukautettava.)

Or. en

Tarkistus 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – b alakohta – iv a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

iv a) se edellyttää, että sen henkilöstö ei 
ilmaise viralliseen valvontaan ja muihin 
virallisiin toimiin kuuluvia tehtäviä 
suorittaessaan saamiaan tietoja, jotka jo 
luonteensa puolesta kuuluvat 
salassapitovelvollisuuden piiriin.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 530
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) järjestettävä tarvittaessa tällaisten 
elinten tai henkilöiden auditointeja tai 
tarkastuksia;

a) järjestettävä säännöllisesti tällaisten 
elinten tai henkilöiden auditointeja tai 
tarkastuksia ilmoittamatta niistä 
ennakolta;

Or. en

Tarkistus 531
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) järjestettävä tarvittaessa tällaisten 
elinten tai henkilöiden auditointeja tai 

a) järjestettävä tällaisten elinten tai 
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tarkastuksia; henkilöiden auditointeja tai tarkastuksia;

Or. de

Tarkistus 532
Daciana Octavia Sârbu

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

Komission teksti Tarkistus

a) toimeksiannon saaneen elimen tai 
luonnollisen henkilön 
riippumattomuuden tai 
puolueettomuuden on osoitettu 
vaarantuneen;

Or. en

Tarkistus 533
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) järjestettävä tarvittaessa tällaisten 
elinten tai henkilöiden auditointeja tai 
tarkastuksia;

a) järjestettävä tällaisten elinten tai 
henkilöiden auditointeja tai tarkastuksia;

Or. de

Tarkistus 534
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Virallisen valvonnan ja muiden 
virallisten toimien aikana käytettävien 
näytteenottomenetelmien ja laboratoriossa 
käytettävien analyysi-, testaus- ja 
diagnosointimenetelmien on oltava 
kyseisten menetelmien tai kyseisiä 
menetelmiä koskevien 
suorituskykykriteerien vahvistamisesta 
annettujen unionin sääntöjen mukaisia.

1. Virallisen valvonnan ja muiden 
virallisten toimien aikana käytettävien 
näytteenottomenetelmien ja laboratoriossa 
käytettävien testausmenetelmien on oltava 
kyseisten menetelmien tai kyseisiä 
menetelmiä koskevien 
suorituskykykriteerien vahvistamisesta 
annettujen unionin sääntöjen mukaisia.

Or. pl

Tarkistus 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virallisen valvonnan ja muiden 
virallisten toimien aikana käytettävien 
näytteenottomenetelmien ja laboratoriossa 
käytettävien analyysi-, testaus- ja 
diagnosointimenetelmien on oltava 
kyseisten menetelmien tai kyseisiä 
menetelmiä koskevien 
suorituskykykriteerien vahvistamisesta 
annettujen unionin sääntöjen mukaisia.

1. Virallisen valvonnan aikana käytettävien 
näytteenottomenetelmien ja laboratoriossa 
käytettävien analyysi-, testaus- ja 
diagnosointimenetelmien on oltava 
kyseisten menetelmien tai kyseisiä 
menetelmiä koskevien 
suorituskykykriteerien vahvistamisesta 
annettujen unionin sääntöjen mukaisia.

Or. es

Perustelu

Poisto on johdonmukainen 1 artiklaan ehdotetun poiston kanssa.

Tarkistus 536
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Uusimpien menetelmien käytön olisi oltava suositeltavaa, ei pakollista.

Tarkistus 538
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) tuoreimmat saatavilla olevat
menetelmät, jotka ovat asiaan liittyvien 
kansainvälisesti tunnustettujen sääntöjen 
tai protokollien mukaisia, mukaan 
luettuina ne, jotka Euroopan 
standardointikomitea (CEN) on 
hyväksynyt; tai,

a) merkityksellisimmät validoidut 
menetelmät, jotka ovat asiaan liittyvien 
kansainvälisesti tunnustettujen tieteellisten
sääntöjen tai protokollien mukaisia, paisti 
mikäli nämä olisivat tehottomia tai 
soveltumattomia perustellun tavoitteen 
osalta. Merkityksellisimpiä validoituja 
menetelmiä ovat esimerkiksi

i. ne, jotka Euroopan standardointikomitea 
(CEN) tai Kansainvälinen 
standardisoimisjärjestö (ISO) on 
hyväksynyt; tai,

ii. ne, jotka on hyväksytty kansallisessa 
lainsäädännössä; tai,

iii. ne, jotka Euroopan unionin 
viitelaboratoriot ovat kehittäneet tai joita 
ne suosittelevat; tai,

iv. ne, jotka kansalliset viitelaboratoriot 
ovat kehittäneet tai joita ne suosittelevat.

Or. en

Tarkistus 539
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos a alakohdassa tarkoitettuja sääntöjä
tai protokollia ei ole, Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden kehittämät tai 
suosittelemat asiaan liittyvät menetelmät, 
jotka on validoitu kansainvälisesti 
hyväksyttyjen tieteellisten protokollien 
mukaisesti; tai,

b) jos a alakohdassa tarkoitettuja sääntöjä 
tai protokollia ei ole, muut tavoitteeseen 
nähden asianmukaiset menetelmät tai 
menetelmät, jotka on kehitetty ja validoitu 
kansainvälisesti tunnustettujen tieteellisten 
protokollien mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 540
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos a alakohdassa tarkoitettuja sääntöjä 
tai protokollia ja b alakohdassa 
tarkoitettuja menetelmiä ei ole, 
kansallisella tasolla vahvistettujen asiaan 
liittyvien sääntöjen mukaiset menetelmät; 
tai,

c) jos a alakohdassa tarkoitettuja sääntöjä 
tai protokollia ja b alakohdassa 
tarkoitettuja menetelmiä ei ole, yhdessä 
laboratoriossa validoidut menetelmät, 
jotka on kehitetty kansainvälisesti 
hyväksyttyjen tieteellisten protokollien 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 541
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jos a alakohdassa tarkoitettuja sääntöjä 
tai protokollia, b alakohdassa tarkoitettuja 
menetelmiä ja c alakohdassa tarkoitettuja 
kansallisia sääntöjä ei ole, kansallisten 
vertailulaboratorioiden kehittämät tai 
suosittelemat asiaan liittyvät menetelmät, 
jotka on validoitu kansainvälisesti 
hyväksyttyjen tieteellisten protokollien 
mukaisesti; tai,

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 542
Julie Girling

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

e) jos a alakohdassa tarkoitettuja sääntöjä 
tai protokollia, b alakohdassa tarkoitettuja 
menetelmiä, c alakohdassa tarkoitettuja 
kansallisia sääntöjä ja d alakohdassa 
tarkoitettuja menetelmiä ei ole, 
kansainvälisesti hyväksyttyjen tieteellisten 
protokollien mukaisesti validoidut asiaan 
liittyvät menetelmät.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun on kyse seurannasta, 
kohdennetusta seurannasta ja muista 
virallisista toimista, voidaan käyttää mitä 
tahansa 2 kohdassa tarkoitetuista 
menetelmistä, jos 1 kohdassa tarkoitettuja 
unionin sääntöjä ei ole.

3. Kohdennetun valvonnan ja tarkkailun 
avulla toteutettavassa näytteiden 
valinnassa voidaan käyttää mitä tahansa 
2 kohdassa tarkoitetuista menetelmistä, jos 
1 kohdassa tarkoitettuja unionin sääntöjä ei 
ole.

Or. es

Perustelu

Poisto on johdonmukainen 1 artiklan kanssa sekä termin ’seuranta’ määritelmään 
ehdotettavan muutoksen kanssa (ks. määritelmää 41 koskeva tarkistusehdotus).

Tarkistus 544
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 545
Marusya Lyubcheva

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Näytteet on otettava, käsiteltävä ja 
merkittävä siten, että taataan niiden 
oikeudellinen, tieteellinen ja tekninen 
pätevyys.

6. Näytteet on otettava, niitä on käsiteltävä 
ja ne on merkittävä kyseisiä tuotteita 
koskevien tutkimusstandardien mukaisesti 
siten, että taataan niiden oikeudellinen, 
tieteellinen ja tekninen pätevyys.

Or. bg

Tarkistus 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Näytteet on otettava, käsiteltävä ja 
merkittävä siten, että taataan niiden 
oikeudellinen, tieteellinen ja tekninen 
pätevyys.

6. Näytteet on otettava, käsiteltävä ja 
merkittävä siten, että taataan niiden 
oikeudellinen, tieteellinen ja tekninen 
pätevyys. Otettuja näytteitä on oltava 
riittävä määrä käytettävissä toisen 
asiantuntijalausunnon laatimista varten. 
Toimivaltaisten viranomaisten on 
välittömästi ilmoitettava rehun tai 
elintarvikkeiden valmistajille, jos on otettu 
näyte, ja että riittävä määrä jätetään toista 
lausuntoa varten.

Or. de

Tarkistus 547
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Muuntogeenisten organismien osalta 
on kehitettävä ja otettava käyttöön 
pakolliset menetelmät

– niin sanottujen stacked-gene-
muunnostapahtumien havaitsemiseksi ja 
jäljittämiseksi markkinoilla;

– tietojen tarjoamiseksi täydentävistä 
rikkaruohomyrkkykäsittelyistä peräisin 
olevista jäämistä;

– tietojen tarjoamiseksi aineosien 
ilmentymisestä ja sisällöstä, kuten 
kasveissa ilmenevistä lisäproteiineista.

Or. en

Tarkistus 548
Bart Staes
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Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Eläinperäisten tuotteiden osalta on 
kehitettävä ja otettava käyttöön pakolliset 
menetelmät, joilla pyritään havaitsemaan 
ja jäljittämään kloonatuista eläimistä ja 
niiden jälkeläisistä peräisin oleva 
jalostusmateriaali ja niistä johdetut 
tuotteet.

Or. en

Tarkistus 549
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

Edellä esitettyä 1 kohtaa ei sovelleta 
sääntöihin, jotka koskevat 2 artiklan 
1 kohdan g ja h alakohdassa tarkoitettuja 
aloja.

Or. en

Tarkistus 550
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että toimijoilla, joiden 
eläimistä tai tavaroista otetaan näytteitä tai 

Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että toimijoilla, joiden 
eläimistä tai tavaroista otetaan näytteitä tai 
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joiden eläimille tai tavaroille tehdään 
analyysejä, testejä tai diagnooseja 
virallisen valvonnan yhteydessä, on oikeus 
pyytää toista asiantuntijalausuntoa.

joiden eläimille tai tavaroille tehdään 
analyysejä, testejä tai diagnooseja 
virallisen valvonnan yhteydessä, on oikeus 
pyytää toista asiantuntijalausuntoa 
tarvittaessa ja silloin, kun se on teknisesti 
mahdollista.

Or. de

Perustelu

Kaikissa tapauksissa toinen asiantuntijalausunto ei ole tarpeen tai sen toteuttaminen on 
teknisesti vaikeaa (esim. näytteissä esiintyy vieraita aineita).

Tarkistus 551
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että toimijoilla, joiden 
eläimistä tai tavaroista otetaan näytteitä tai 
joiden eläimille tai tavaroille tehdään 
analyysejä, testejä tai diagnooseja 
virallisen valvonnan yhteydessä, on oikeus 
pyytää toista asiantuntijalausuntoa.

Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että toimijoilla, joiden 
eläimistä tai tavaroista otetaan näytteitä tai 
joiden eläimille tai tavaroille tehdään 
analyysejä, testejä tai diagnooseja 
virallisen valvonnan yhteydessä, on oikeus 
pyytää toista asiantuntijalausuntoa. Tämän 
asiantuntijalausunnon kustannuksista 
vastaa hakija.

Or. pl

Tarkistus 552
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

a) oikeuttaa toimijan aina pyytämään a) oikeuttaa toimijan aina pyytämään 
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toiselta asiantuntijalta näytteenottoon, 
analyysiin, testiin tai diagnoosiin liittyvien 
asiakirjojen uudelleentarkastelua;

vertailulaboratorion tai jos se ei ole 
mahdollista, vähintään vastaavan toisen 
virallisen laboratorion määräämältä 
toiselta asiantuntijalta näytteenottoon, 
analyysiin, testiin tai diagnoosiin liittyvien 
asiakirjojen uudelleentarkastelua;

Or. pl

Tarkistus 553
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

b) tarvittaessa tai kun se on teknisesti 
mahdollista ja kun otetaan huomioon 
erityisesti vaaran esiintyvyys ja 
levinneisyys eläimissä tai tavaroissa, 
näytteiden tai tavaroiden pilaantuvuus ja 
käytettävissä olevan materiaalin määrä, 
oikeuttaa toimijan pyytämään,

b) tarvittaessa tai kun se on teknisesti 
mahdollista ja kun otetaan huomioon 
erityisesti vaaran esiintyvyys ja 
levinneisyys eläimissä tai tavaroissa, 
näytteiden tai tavaroiden pilaantuvuus ja 
käytettävissä olevan materiaalin määrä, 
oikeuttaa toimijan pyytämään ja velvoittaa 
toimivaltaiset viranomaiset varmistamaan,

Or. de

Perustelu

On oltava selvää, että viranomainen ei voi tuosta vain hylätä toimijan pyyntöä.

Tarkistus 554
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Näytteitä on käsiteltävä ja ne on 
merkittävä siten, että taataan niiden 
oikeudellinen ja tekninen pätevyys.
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Or. de

Perustelu

On varmistettava, että näytteitä käsitellään asianmukaisesti niiden pätevyyden 
säilyttämiseksi.

Tarkistus 555
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Se, että toimija pyytää toista 
asiantuntijalausuntoa 1 kohdan mukaisesti, 
ei vaikuta toimivaltaisten viranomaisten 
velvollisuuteen ryhtyä pikaisesti 
toimenpiteisiin ihmisten, eläinten ja 
kasvien terveydelle tai eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle aiheutuvien 
riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen ja tämän asetuksen mukaisesti.

2. Se, että toimija pyytää toista 
asiantuntijalausuntoa 1 kohdan mukaisesti, 
ei vaikuta toimivaltaisten viranomaisten 
velvollisuuteen ryhtyä pikaisesti 
toimenpiteisiin ihmisten ja eläinten
terveydelle tai eläinten hyvinvoinnille tai
ympäristölle aiheutuvien riskien 
poistamiseksi tai vähentämiseksi 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen ja 
tämän asetuksen mukaisesti.

(Tarkistusta sovelletaan koko tekstiin. 
Myös johdanto-osan kappaleita on 
mukautettava vastaavasti.)

Or. en

Tarkistus 556
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi Poistetaan.
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täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
menettelyt 1 kohdassa säädettyjen 
sääntöjen yhdenmukaista soveltamista ja 
toista asiantuntijalausuntoa koskevien 
hakemusten esittämistä ja käsittelyä 
varten. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 557
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
menettelyt 1 kohdassa säädettyjen 
sääntöjen yhdenmukaista soveltamista ja 
toista asiantuntijalausuntoa koskevien 
hakemusten esittämistä ja käsittelyä 
varten. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lainsäädäntö säännöistä, joilla varmistetaan toista asiantuntijalausuntoa koskevien 
sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen, on tarpeetonta. Muutoksenhakuoikeudet kuuluvat 
kansalliseen harkintavaltaan.

Tarkistus 558
Jolanta Emilia Hibner
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Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun on kyse etäviestintävälineiden 
välityksellä myytäviksi tarjottavista 
eläimistä ja tavaroista, toimivaltaisten 
viranomaisten toimijoilta tunnistautumatta
tilaamia näytteitä voidaan käyttää 
virallisiin valvontatarkoituksiin.

1. Kun on kyse etäviestintävälineiden 
välityksellä myytäviksi tarjottavista 
eläimistä ja tavaroista, toimivaltaisten 
viranomaisten toimijoilta tilaamia näytteitä 
voidaan käyttää virallisiin 
valvontatarkoituksiin.

Or. pl

Tarkistus 559
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) joka on puolueeton ja jolla ei ole 
eturistiriitoja sille virallisena laboratoriona 
kuuluvien tehtävien suorittamisen osalta;

c) joka on riippumaton, puolueeton ja jolla 
ei ole eturistiriitoja sille virallisena 
laboratoriona kuuluvien tehtävien 
suorittamisen osalta;

Or. en

Tarkistus 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komission teksti Tarkistus

b) voi muodostua yhdestä tai useammasta 
laboratoriossa käytettävästä analyysi-, 
testaus- tai diagnosointimenetelmästä tai 
menetelmäryhmästä;

b) voi muodostua yhdestä tai useammasta 
laboratoriossa käytettävästä analyysi-, 
testaus- tai diagnosointimenetelmästä tai 
menetelmäryhmästä; se voidaan määritellä 
myös geneerisesti analyyttisten 
tekniikoiden avulla, sen sijaan että se 
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määriteltäisiin konkreettisten kokeiden tai 
menetelmäryhmien avulla;

Or. es

Tarkistus 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos millään 1 kohdan mukaisesti nimetyllä 
virallisella laboratoriolla unionissa ei ole 
uusien tai erityisen epätavallisten 
laboratoriossa tehtävien analyysien, testien 
tai diagnoosien suorittamiseen tarvittavaa 
asiantuntemusta, välineistöä, 
infrastruktuuria ja henkilöstöä, 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
jotakin laboratoriota tai diagnoosikeskusta, 
joka ei täytä yhtä tai useampaa tämän 
artiklan 3 ja 4 kohdan vaatimusta, 
toteuttamaan kyseiset analyysit, testit ja 
diagnoosit.

Jos millään 1 kohdan mukaisesti nimetyllä 
virallisella laboratoriolla unionissa ei ole 
uusien tai erityisen epätavallisten 
laboratoriossa tehtävien analyysien, testien 
tai diagnoosien suorittamiseen tarvittavaa 
asiantuntemusta, välineistöä, 
infrastruktuuria ja henkilöstöä, 
toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää 
jotakin laboratoriota tai diagnoosikeskusta, 
yliopistoa, tutkimuslaitosta tai vastaavaa 
keskusta, joka ei täytä yhtä tai useampaa 
tämän artiklan 3 ja 4 kohdan vaatimusta, 
toteuttamaan kyseiset.

Or. es

Tarkistus 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Toimivaltaisten viranomaisten ei 
tarvitse nimetä kansallisia 
viitelaboratorioita, jotta nämä voivat 
suorittaa viralliselle laboratoriolle 
kuuluvia tehtäviä.

Or. es

Tarkistus 564
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Vaikka virallisen valvonnan tulokset voidaan asettaa julkisesti saataville, ei ole tarpeen 
julkistaa sitä, miten ne on saatu. Tällainen laaja-alainen velvoite lisäisi kohtuuttomasti 
virallisten laboratorioiden rasitetta.

Tarkistus 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos toimivaltaisen viranomaisen 
toimialaan ei kuulu testien, analyysien tai 
erityisten diagnoosien suorittaminen ja se 
on nimennyt saman virallisen 
laboratorion samantyyppistä testiä, 
analyysiä tai diagnoosia varten kuin 
toinen toimivaltainen viranomainen, sen 
ei tarvitse järjestää auditointeja tai 
tarkastuksia.

Or. es

Perustelu

Tämä velvoite ei sisälly nykyiseen asetukseen (EY) N:o 882/2004. Luonnonmukaisen 
maatalouden tapauksessa ei ole erityisiä testejä eikä analyyseja. Muuttuvia tekijöitä ovat 
esimerkiksi kynnysarvot tai määrättyjen aineiden puuttuminen. Tämän vuoksi samaan 
näytteeseen kuluisi kaksinkertainen työ ja kaksinkertaiset resurssit, kun näyte olisi joka 
tapauksessa akkreditoitava ja eri toimivaltaiset viranomaiset auditoisivat saman laboratorion 
moneen kertaan.

Tarkistus 566
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) se ei suoriudu tyydyttävästi 37 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetuissa laboratorioiden 
välisissä vertailutesteissä.

c) se ei suoriudu tyydyttävästi 
pätevyyskokeissa tai 37 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa laboratorioiden välisissä 
vertailutesteissä.

Or. pl

Tarkistus 567
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

c a) Jäsenvaltio voi määrätä kansallisen 
vertailulaboratorion suorittamaan 
1 kohdassa mainittuja tehtäviä.

Or. pl

Tarkistus 568
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 569
Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 570
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laboratoriot, jotka toteuttavat 
analyysejä tai testejä 1 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettujen 
kasvinlisäysaineistoa koskevien sääntöjen 
noudattamisen todentamiseksi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 571
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tapauksissa, joissa menetelmän 
käyttötarve johtuu hätätilanteesta tai 
kehittymässä olevasta riskistä ihmisten,
eläinten tai kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien tai kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle.

c) tapauksissa, joissa menetelmän 
käyttötarve johtuu hätätilanteesta tai 
kehittymässä olevasta riskistä ihmisten tai 
eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai ympäristölle.

Or. en

Tarkistus 572
Eric Andrieu

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

Komission teksti Tarkistus

c a) siihen saakka, kunnes 
akkreditointielin on toteuttanut arvioinnin 
ja tehnyt päätöksensä.

Or. fr

Perustelu

On voitava nimetä väliaikaisesti analyysilaboratorioita, jotta akkreditointielin voi toteuttaa 
arvioinnin niiden toiminnan aikana samalla kun varmistetaan niiden analyysien tulosten 
oikeudellinen pätevyys.

Tarkistus 573
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
41 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

41 a artikla

Unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden 
virallinen valvonta organisoidaan 
riskiperusteisesti ja sitä voidaan toteuttaa 
rajatarkastusasemilla tämän luvun 
II jakson mukaisesti, jotta varmistetaan 
tiettyjä eläimiä tai tavaroita koskevien 
erityissäännösten noudattaminen, tai 
asianmukaisessa paikassa tämän luvun 
I jakson mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

On lisättävä johdantoartikla ennen I jaksoa, koska näin tuodaan selkeästi esiin yleisen 
lähestymistavan periaate riskiperusteisen tuonnin valvonnan osalta.

Tarkistus 574
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

a) erityyppisiin eläimiin ja tavaroihin 
liittyvät ihmisten, eläinten tai kasvien
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa,
ympäristölle aiheutuvat riskit;

a) erityyppisiin eläimiin ja tavaroihin 
liittyvät ihmisten tai eläinten terveydelle, 
eläinten hyvinvoinnille tai ympäristölle 
aiheutuvat riskit;

Or. en

Tarkistus 575
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) sellaisten vilpillisten käytäntöjen 
todennäköisyys, jotka saattavat pettää 
kuluttajan elintarvikkeiden ja tavaroiden 
luonnetta, laatua ja koostumusta koskevat 
odotukset;

Or. en

Tarkistus 576
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

d) takeet, jotka alkuperämaana olevan 
kolmannen maan toimivaltaiset 
viranomaiset ovat antaneet siitä, että 
kyseiset eläimet ja tavarat ovat 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä 
vahvistettujen vaatimusten tai vähintään 
niitä vastaaviksi tunnustettujen 
vaatimusten mukaiset.

d) takeet, jotka alkuperämaana olevan 
kolmannen maan toimivaltaiset 
viranomaiset ovat antaneet siitä, että 
kyseiset eläimet ja tavarat ovat 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuissa säännöissä 
vahvistettujen vaatimusten mukaiset.

Or. en

Tarkistus 577
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Rajatarkastusasemien ja muiden unionin 
saapumispaikkojen toimivaltaisten 

3. Rajatarkastusasemien ja muiden unionin 
saapumispaikkojen toimivaltaisten 
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viranomaisten on suoritettava seuraavia 
kohteita koskevaa virallista valvontaa, jos 
niillä on syytä uskoa, että näiden tulosta 
unioniin voi aiheutua riski ihmisten,
eläinten tai kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle:

viranomaisten on suoritettava seuraavia 
kohteita koskevaa virallista valvontaa, jos 
niillä on syytä uskoa, että näiden tulosta 
unioniin voi aiheutua riski ihmisten tai
eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai ympäristölle:

Or. en

Tarkistus 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Sellaisten eläinten ja tavaroiden virallisen 
valvonnan tyypit, jotka eivät ole erityisen 
virallisen valvonnan kohteena rajoilla

Sellaisten tavaroiden virallisen valvonnan 
tyypit, jotka eivät ole erityisen virallisen 
valvonnan kohteena

Or. es

Tarkistus 579
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisällyttävä tunnistustarkastus ja 
fyysinen tarkastus ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle aiheutuvan 
riskin mukaan.

b) sisällyttävä tunnistustarkastus ja 
fyysinen tarkastus ihmisten tai eläinten
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai 
ympäristölle sekä riippuen sellaisten 
vilpillisten käytäntöjen 
todennäköisyydestä, jotka saattavat pettää 
kuluttajan elintarvikkeiden ja tavaroiden 
luonnetta, laatua ja koostumusta koskevat 
odotukset.
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Or. en

Tarkistus 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sisällyttävä tunnistustarkastus ja 
fyysinen tarkastus ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle aiheutuvan riskin 
mukaan.

b) sisällyttävä tunnistustarkastus ja 
fyysinen tarkastus ihmisten, eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle aiheutuvan riskin mukaan.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 1 artiklan 2 kohdan g alakohtaa koskevassa tarkistuksessa 
ehdotetun soveltamisalan kanssa.

Tarkistus 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjojen, 
tunnistus- ja fyysiset tarkastukset 
osoittavat, että eläimet ja tavarat eivät täytä 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä, 
sovelletaan 64 artiklan 1, 3, 4 ja 5 kohtaa, 
65 artiklaa, 66 artiklaa, 67 artiklaa, 
69 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 70 artiklan 1 
ja 2 kohtaa.

3. Jos 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjojen, 
tunnistus- ja fyysiset tarkastukset 
osoittavat, että tavarat eivät täytä 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä, 
sovelletaan 64 artiklan 1, 3, 4 ja 5 kohtaa, 
65 artiklaa, 66 artiklaa, 67 artiklaa, 
69 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 70 artiklan 1 
ja 2 kohtaa.

Or. es
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Tarkistus 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Varmistaakseen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava unioniin kolmansista maista 
tulevien seuraavien eläinten ja tavaroiden 
ryhmien kunkin lähetyksen virallinen 
valvonta sillä rajatarkastusasemalla, joka 
on niiden ensimmäinen saapumispaikka 
unionissa:

1. Varmistaakseen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava unioniin kolmansista maista 
tulevien eläinten, eläinperäisten tuotteiden
ja eläimistä saatavien sivutuotteiden 
kunkin lähetyksen virallinen valvonta sillä 
rajatarkastusasemalla, joka on niiden 
ensimmäinen saapumispaikka unionissa:

Liitteessä XX käsitellään eläinten ja 
tavaroiden merkintää Taric-koodilla ja 
rajatarkastusasemalla suoritettavan 
tarkastuksen tyyppiä.

Or. es

Perustelu

Selvennetään asiaa, josta tässä artiklassa säädetään, toisin sanoen eläimiä ja tavaroita sekä 
sitä, millaisia tarkastuksia rajatarkastusasemilla on suoritettava.

Tarkistus 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) eläimet; Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen edellisen tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) eläinperäiset tuotteet, sukusolut ja 
alkiot sekä eläimistä saatavat sivutuotteet;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 1 kohdan johdantokappaleeseen ehdotetun tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 585
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) eläinperäiset tuotteet, sukusolut ja alkiot 
sekä eläimistä saatavat sivutuotteet;

b) eläinperäiset tuotteet, eläinperäisiä 
tuotteita sisältävät elintarvikkeet, 
sukusolut ja alkiot sekä eläimistä saatavat 
sivutuotteet;

Or. en

Tarkistus 586
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 68 
artiklan 1 kohdan ja 69 artiklan 1 kohdan 
mukaan laadituissa luetteloissa mainitut 
kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat ja 
ainekset, jotka voivat kantaa tai levittää 
kasvintuhoojia;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Koska alakohtaiset säännöt on luokiteltu koskemaan kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa 
ja kasvinsuojeluaineita, tämä laajennus ei ole tarpeen tässä asetuksessa.

Tarkistus 587
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 68 
artiklan 1 kohdan ja 69 artiklan 1 kohdan 
mukaan laadituissa luetteloissa mainitut 
kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat ja 
ainekset, jotka voivat kantaa tai levittää 
kasvintuhoojia;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 588
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 
68 artiklan 1 kohdan ja 69 artiklan 
1 kohdan mukaan laadituissa luetteloissa 
mainitut kasvit, kasvituotteet ja muut 
tavarat ja ainekset, jotka voivat kantaa tai 
levittää kasvintuhoojia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 
68 artiklan 1 kohdan ja 69 artiklan 
1 kohdan mukaan laadituissa luetteloissa 
mainitut kasvit, kasvituotteet ja muut 
tavarat ja ainekset, jotka voivat kantaa tai 
levittää kasvintuhoojia;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen 1 artiklan 2 kohdan g alakohtaa koskevassa tarkistuksessa 
ehdotetun soveltamisalan kanssa.
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Tarkistus 590
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) eläimet ja tavarat, joihin sovelletaan 
kiireellistä toimenpidettä, josta säädetään 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklan, 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 249 artiklan 
tai asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 
27 artiklan 1 kohdan, 29 artiklan 
1 kohdan, 40 artiklan 2 kohdan, 
41 artiklan 2 kohdan, 47 artiklan 
1 kohdan, 49 artiklan 2 kohdan ja 
50 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
annetuissa säädöksissä ja jossa 
edellytetään, että yhdistetyssä 
nimikkeistössä annetun koodinsa 
perusteella tunnistettavissa olevien 
kyseisten eläinten tai tavaroiden lähetysten 
osalta on suoritettava virallista valvontaa 
niiden tullessa unioniin;

e) eläimet ja tavarat, joihin sovelletaan 
kiireellistä toimenpidettä, josta säädetään 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklan, 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 249 artiklan 
mukaisesti annetuissa säädöksissä ja jossa 
edellytetään, että yhdistetyssä 
nimikkeistössä annetun koodinsa 
perusteella tunnistettavissa olevien 
kyseisten eläinten tai tavaroiden lähetysten 
osalta on suoritettava virallista valvontaa 
niiden tullessa unioniin;

Or. en

Tarkistus 591
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa 
tarkoitettuihin lähetysten ryhmiin tehtäviä 

3. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa 
tarkoitettuihin lähetysten ryhmiin tehtäviä 
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muutoksia, muiden sellaisten tuotteiden 
sisällyttämiseksi mukaan, joista voi 
aiheutua riskejä ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle.

muutoksia, muiden sellaisten tuotteiden 
sisällyttämiseksi mukaan, joista voi 
aiheutua riskejä ihmisten ja eläinten 
terveydelle tai eläinten hyvinvoinnille.

Or. de

Perustelu

Koska alakohtaiset säännöt on luokiteltu koskemaan kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa 
ja kasvinsuojeluaineita, tämä laajennus ei ole tarpeen tässä asetuksessa.

Tarkistus 592
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa 
tarkoitettuihin lähetysten ryhmiin tehtäviä 
muutoksia, muiden sellaisten tuotteiden 
sisällyttämiseksi mukaan, joista voi 
aiheutua riskejä ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle.

3. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa 
tarkoitettuihin lähetysten ryhmiin tehtäviä 
muutoksia, muiden sellaisten tuotteiden 
sisällyttämiseksi mukaan, joista voi 
aiheutua riskejä ihmisten tai eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle.

Or. de

Tarkistus 593
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa 
tarkoitettuihin lähetysten ryhmiin tehtäviä 
muutoksia, muiden sellaisten tuotteiden 
sisällyttämiseksi mukaan, joista voi 
aiheutua riskejä ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle.

3. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdassa 
tarkoitettuihin lähetysten ryhmiin tehtäviä 
muutoksia, muiden sellaisten tuotteiden 
sisällyttämiseksi mukaan, joista voi 
aiheutua riskejä ihmisten tai eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai
ympäristölle.

Or. en

Tarkistus 594
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Parlamentin ja neuvoston on tarkasteltava asianmukaisesti kaikkia ehdotuksia, jotka koskevat 
unioniin tulevien lemmikkieläinten tarkastusten vähentämistä. Ehdotuksessa esitetty 
toimivalta on liian laaja, koska lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin 
sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) 
N:o 998/2003 (joka koskee unioniin tulevia eläimiä) täytäntöönpano on heikkoa, 
65 prosenttia kaikista ihmisten taudeista on eläinperäisiä ja 75 prosenttia eläinten taudeista 
on zoonoottisia.



AM\1013305FI.doc 89/115 PE526.077v01-00

FI

Tarkistus 595
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) mitkä tahansa muut eläinten tai 
tavaroiden ryhmät, joiden osalta 
rajatarkastusasemilla suoritettava 
valvonta ei niiden aiheuttamat riskit 
huomioon ottaen ole tarpeen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

’Mitkä tahansa muut eläimet’ on liian laaja termi. Artiklaan on sisällytettävä kaikki eläinten 
luokat, joihin toimivaltaa sovelletaan. Jos komission annettaisiin vähentää mihin tahansa 
unioniin tuleviin eläimiin kohdistuvia tarkastuksia, sillä voi olla valtavia vaikutuksia eläinten 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä ihmisten terveyteen ja taudintorjuntatoimenpiteisiin.

Tarkistus 596
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 597
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Fyysiset tarkastukset on tehtävä 
45 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
eläinten ja tavaroiden ryhmien lähetyksille 
niin usein kuin se on tarpeen kunkin 
eläimen, tavaran tai eläinten tai tavaroiden 
ryhmän ihmisten, eläinten tai kasvien
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa,
ympäristölle aiheuttaman riskin mukaan.

3. Fyysiset tarkastukset on tehtävä 
45 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
eläinten ja tavaroiden ryhmien lähetyksille 
niin usein kuin se on tarpeen kunkin 
eläimen, tavaran tai eläinten tai tavaroiden 
ryhmän ihmisten tai eläinten terveydelle, 
eläinten hyvinvoinnille tai ympäristölle 
aiheuttaman riskin mukaan.

Or. en

Tarkistus 598
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Fyysiset tarkastukset on tehtävä 45 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten 
ja tavaroiden ryhmien lähetyksille niin 
usein kuin se on tarpeen kunkin eläimen, 
tavaran tai eläinten tai tavaroiden ryhmän 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, 
eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle aiheuttaman riskin mukaan.

3. Fyysiset tarkastukset on tehtävä 45 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen eläinten 
ja tavaroiden ryhmien lähetyksille niin 
usein kuin se on tarpeen kunkin eläimen, 
tavaran tai eläinten tai tavaroiden ryhmän 
ihmisten tai eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle aiheuttaman 
riskin mukaan.

Or. de
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Tarkistus 599
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistettujen, eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia tai kasvien 
terveyttä koskevien vaatimusten 
noudattamisen todentamiseen tähtääviä 
fyysisiä tarkastuksia suorittaa henkilöstö, 
jolla on joko eläinten tai kasvien
terveyteen liittyvä asianmukainen pätevyys 
ja jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat 
nimenneet tähän tarkoitukseen, tai kyseiset 
tarkastukset suoritetaan sen valvonnassa.

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistettujen, eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
vaatimusten noudattamisen todentamiseen 
tähtääviä fyysisiä tarkastuksia suorittaa 
henkilöstö, jolla on eläinten terveyteen 
liittyvä asianmukainen pätevyys ja jonka 
toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet 
tähän tarkoitukseen.

Or. en

Tarkistus 600
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistettujen, eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia tai kasvien 
terveyttä koskevien vaatimusten 
noudattamisen todentamiseen tähtääviä 
fyysisiä tarkastuksia suorittaa henkilöstö, 
jolla on joko eläinten tai kasvien 
terveyteen liittyvä asianmukainen pätevyys 
ja jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat 
nimenneet tähän tarkoitukseen, tai kyseiset 
tarkastukset suoritetaan sen valvonnassa.

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistettujen, eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
vaatimusten noudattamisen todentamiseen 
tähtääviä fyysisiä tarkastuksia suorittaa 
henkilöstö, jolla on eläinten terveyteen
liittyvä asianmukainen pätevyys ja jonka 
toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet 
tähän tarkoitukseen, tai kyseiset 
tarkastukset suoritetaan sen valvonnassa.

Or. de
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Perustelu

Koska alakohtaiset säännöt on luokiteltu koskemaan kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa 
ja kasvinsuojeluaineita, tämä laajennus ei ole tarpeen tässä asetuksessa.

Tarkistus 601
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistettujen, eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia tai kasvien 
terveyttä koskevien vaatimusten 
noudattamisen todentamiseen tähtääviä 
fyysisiä tarkastuksia suorittaa henkilöstö, 
jolla on joko eläinten tai kasvien 
terveyteen liittyvä asianmukainen pätevyys 
ja jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat 
nimenneet tähän tarkoitukseen, tai kyseiset 
tarkastukset suoritetaan sen valvonnassa.

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistettujen, eläinten 
terveyttä ja hyvinvointia koskevien 
vaatimusten noudattamisen todentamiseen 
tähtääviä fyysisiä tarkastuksia suorittaa 
henkilöstö, jolla on eläinten terveyteen
liittyvä asianmukainen pätevyys ja jonka
toimivaltaiset viranomaiset ovat nimenneet 
tähän tarkoitukseen, tai kyseiset 
tarkastukset suoritetaan sen valvonnassa.

Or. de

Tarkistus 602
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kun kyseiset tarkastukset suoritetaan 
eläimille, ne toteuttaa virkaeläinlääkäri.

Or. en
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Tarkistus 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määräajat ja yksityiskohtaiset säännöt 
asiakirjojen, tunnistus- ja fyysisten 
tarkastusten toteuttamiseksi 45 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden 
ryhmien uudelleenlastatuille lähetyksille;

b) määräajat ja yksityiskohtaiset säännöt 
asiakirjojen, tunnistus- ja fyysisten 
tarkastusten toteuttamiseksi 45 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden
ryhmien, joiden lopullinen määränpää on 
EU, uudelleenlastatuille lähetyksille;

Or. es

Perustelu

Kaikki kolmansiin maihin matkalla olevien uudelleenlastattujen tuotteiden terveystarkastukset 
olisi suljettava selvästi tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.
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Tarkistus 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) se, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin uudelleenlastattujen lähetysten 
ja lentoteitse tai meritse saapuvien ja 
samassa kuljetusvälineessä 
jatkokuljetettavien eläinten tunnistus- ja 
fyysiset tarkastukset voidaan tehdä muulla 
rajatarkastusasemalla kuin sillä, joka on 
niiden ensimmäinen saapumispaikka 
unionissa;

c) se, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin uudelleenlastattujen lähetysten 
tunnistus- ja fyysiset tarkastukset voidaan 
tehdä muulla rajatarkastusasemalla kuin 
sillä, joka on niiden ensimmäinen 
saapumispaikka unionissa;

Or. es

Perustelu

Sen takaamiseksi, ettei lähetys viivästy ennen kaikkea eläinten hyvinvointia ajatellen, kaikki 
lentoteitse tai meritse saapuvien ja samassa kuljetusvälineessä jatkokuljetettavien eläinten 
tarkastukset (asiakirjojen, tunnistus- ja fyysiset tarkastukset) on suoritettava sillä 
rajatarkastusasemalla, joka on rajanylityspaikka unioniin saavuttaessa (ei sillä 
rajatarkastusasemalla, joka on ensimmäinen saapumispaikka).

Tarkistus 606
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Edellä 47, 48 ja 49 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä niiden 
toimintojen yksityiskohdat, jotka on 
toteutettava kyseisissä säännöissä 
tarkoitettujen asiakirja-, tunnistus- ja 
fyysisten tarkastusten aikana ja niiden 
jälkeen kyseisen virallisen valvonnan 

Edellä 47, 48 ja 49 artiklassa vahvistettujen 
sääntöjen yhdenmukaisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä niiden 
toimintojen yleiset suuntaviivat, jotka on 
toteutettava kyseisissä säännöissä 
tarkoitettujen asiakirja-, tunnistus- ja 
fyysisten tarkastusten aikana ja niiden 
jälkeen kyseisen virallisen valvonnan 
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tehokkaan suorittamisen varmistamiseksi. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

tehokkaan suorittamisen varmistamiseksi. 
Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 607
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat sääntöjä, joissa 
vahvistetaan se, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
suorittaa 1 kohdassa tarkoitettujen 
unioniin kolmansista maista tulevien 
eläinten ja tavaroiden tunnistus- ja 
fyysisiä tarkastuksia muissa 
valvontapisteissä kuin 
rajatarkastusasemilla, edellyttäen että 
kyseiset valvontapisteet täyttävät 
62 artiklan 3 kohdassa ja 62 artiklan 
4 kohdan mukaisesti annetuissa 
täytäntöönpanosäädöksissä säädetyt 
vaatimukset. 

Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat sääntöjä, joissa 
vahvistetaan se, missä tapauksissa ja millä 
edellytyksin

Or. en

Tarkistus 608
Esther de Lange

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

a) toimivaltaiset viranomaiset voivat 
suorittaa 45 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden 
ryhmien lähetysten tunnistus- ja fyysisiä 
tarkastuksia muissa valvontapisteissä 
kuin rajatarkastusasemilla, edellyttäen 
että kyseiset valvontapisteet täyttävät 
62 artiklan 3 kohdassa ja 62 artiklan 
4 kohdan mukaisesti annetuissa 
täytäntöönpanosäädöksissä säädetyt 
vaatimukset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimivaltaiset viranomaiset voivat 
suorittaa 45 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden 
ryhmien lähetysten tunnistus- ja fyysisiä 
tarkastuksia muissa valvontapisteissä kuin 
rajatarkastusasemilla, edellyttäen että 
kyseiset valvontapisteet täyttävät 62 
artiklan 3 kohdassa ja 62 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti annetuissa 
täytäntöönpanosäädöksissä säädetyt 
vaatimukset;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) etämyynnin kautta tilatut tavarat. iii) yksityishenkilöille lähetettävät tai 
etänä (esim. puhelimitse, postitse tai 
internetistä) tilattavat pienet lähetykset.

Or. es

Perustelu

Ehdotus vastaa viittausta samaan asiaan asetuksessa (EY) N:o 206/2009.

Tarkistus 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komission teksti Tarkistus

iii a) omistajiensa mukana matkustavat 
lemmikkieläimet.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuihin valvontapisteisiin 
sovelletaan 54 artiklan 2 kohdan b 
alakohtaa, 55 artiklan 2 kohdan a 
alakohtaa, 57 artiklaa, 58 artiklaa, 60 
artiklaa, 61 artiklaa ja 62 artiklan 3 ja 4 
kohtaa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. es

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 613
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta – a alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

a) kriteerit ja menettelyt 45 artiklan 
1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden 
ryhmien lähetyksille tehtävien fyysisten 
tarkastusten tiheyden määrittämiseksi ja 
muuttamiseksi ja sen mukauttamiseksi 
kyseisiin ryhmiin liittyvän riskin tason 
mukaiseksi ottaen huomioon

a) kriteerit ja menettelyt 45 artiklan 
1 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden 
ryhmien lähetyksille tehtävien fyysisten 
tarkastusten vähimmäistiheyden
määrittämiseksi ja muuttamiseksi ja sen 
mukauttamiseksi kyseisiin ryhmiin 
liittyvän riskin tason mukaiseksi ottaen 
huomioon

Or. en

Tarkistus 614
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) menettelyt sen varmistamiseksi, että 
a alakohdan mukaisesti vahvistettua 
fyysisten tarkastusten tiheyttä sovelletaan 
viipymättä ja yhdenmukaisesti.

c) menettelyt sen varmistamiseksi, että 
a alakohdan mukaisesti vahvistettua 
fyysisten tarkastusten vähimmäistiheyttä
sovelletaan viipymättä ja yhdenmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 615
Martina Anderson

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

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 45 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden 
ryhmien fyysisten tarkastusten tiheyttä;

a) edellä 45 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitettujen tavaroiden 
ryhmien fyysisten tarkastusten 
vähimmäistiheyttä;

Or. en

Tarkistus 616
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
52 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä 45 artiklan 1 kohdan e ja 
f alakohdassa tarkoitettujen eläinten ja 
tavaroiden ryhmien fyysisten tarkastusten 
tiheyttä, sikäli kuin siitä ei ole jo säädetty 
kyseisissä alakohdissa tarkoitetuissa 
säädöksissä.

b) edellä 45 artiklan 1 kohdan e ja 
f alakohdassa tarkoitettujen eläinten ja 
tavaroiden ryhmien fyysisten tarkastusten 
vähimmäistiheyttä, sikäli kuin siitä ei ole 
jo säädetty kyseisissä alakohdissa 
tarkoitetuissa säädöksissä.

Or. en
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Tarkistus 617
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia tai 
kasvien terveyttä koskevien vaatimusten 
mukaisuuden todentamiseksi tehtävien 
fyysisten tarkastusten jälkeen tehtävät 
päätökset tekee henkilöstö, jolla on 
asianmukainen pätevyys eläinlääkintään 
tai kasvien terveyteen liittyvissä asioissa ja 
jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat 
nimenneet tätä tarkoitusta varten.

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia 
koskevien vaatimusten mukaisuuden 
todentamiseksi tehtävien fyysisten 
tarkastusten jälkeen tehtävät päätökset 
tekee henkilöstö, jolla on asianmukainen 
pätevyys eläinten terveyteen liittyvissä 
asioissa ja jonka toimivaltaiset 
viranomaiset ovat nimenneet tätä 
tarkoitusta varten.

Or. de

Perustelu

Koska alakohtaiset säännöt on luokiteltu koskemaan kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa 
ja kasvinsuojeluaineita, tämä laajennus ei ole tarpeen tässä asetuksessa.

Tarkistus 618
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia tai 
kasvien terveyttä koskevien vaatimusten 
mukaisuuden todentamiseksi tehtävien 
fyysisten tarkastusten jälkeen tehtävät 
päätökset tekee henkilöstö, jolla on 
asianmukainen pätevyys eläinlääkintään tai 
kasvien terveyteen liittyvissä asioissa ja 
jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat 
nimenneet tätä tarkoitusta varten.

Eläinten terveyttä ja hyvinvointia
koskevien vaatimusten mukaisuuden 
todentamiseksi tehtävien fyysisten 
tarkastusten jälkeen tehtävät päätökset 
tekee henkilöstö, jolla on asianmukainen 
pätevyys eläinlääkintään liittyvissä asioissa 
ja jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat 
nimenneet tätä tarkoitusta varten.

Or. en
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Tarkistus 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eläinten lähetyksiä koskevat päätökset 
tekee virkaeläinlääkäri tai ne tehdään 
hänen valvonnassaan.

Eläinten ja eläinperäisten tuotteiden
lähetyksiä koskevat päätökset tekee 
virkaeläinlääkäri.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 620
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Eläinten lähetyksiä koskevat päätökset 
tekee virkaeläinlääkäri tai ne tehdään 
hänen valvonnassaan.

Eläinten lähetyksiä koskevat päätökset 
tekee virkaeläinlääkäri.

Or. en

Tarkistus 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

2 a. Tämä päätös on kirjattava 
seuraavissa artikloissa tarkoitettuun 
yhteiseen terveyttä koskevaan 
tuloasiakirjaan.

Or. es

Perustelu

Selkeytetään menettelyä.

Tarkistus 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

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

Komission teksti Tarkistus

ii) välittääkseen i alakohdassa tarkoitetut 
tiedot Traces-järjestelmän kautta.

ii) välittääkseen i alakohdassa tarkoitetut 
tiedot Traces-järjestelmän kautta tai sen 
kanssa tapahtuvan sähköisen vaihdon 
puitteissa.

Or. en

Tarkistus 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tässä kohdassa tarkoitetut toimijat ja 
toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää 
myös kansallisia tietojärjestelmiä 
syöttääkseen tietoja Traces-järjestelmään.

Or. en
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Tarkistus 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on korvata koko 4 kohta uudella sanamuodolla, joka on 
yksinkertaisempi ja helppotajuisempi.
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Tarkistus 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Rajatarkastusasemien nimeäminen Rajatarkastusasemien hyväksyminen

Or. es

Perustelu

Rajatarkastusasemia eivät nimeä tulliviranomaiset vaan toimivaltaiset eläinlääkintä-
/terveysviranomaiset.
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Tarkistus 630
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kolmen kuukauden kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta komissio ilmoittaa 
kyseiselle jäsenvaltiolle,

Poistetaan.

a) riippuuko ehdotetun 
rajatarkastusaseman nimeäminen 
komission asiantuntijoiden 115 artiklan 
mukaisesti 62 artiklassa säädettyjen 
vähimmäisvaatimusten noudattamisen 
todentamiseksi suorittaman valvonnan 
myönteisestä tuloksesta;

b) milloin tällainen valvonta suoritetaan.

Or. en

Tarkistus 631
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) riippuuko ehdotetun 
rajatarkastusaseman nimeäminen 
komission asiantuntijoiden 115 artiklan 
mukaisesti 62 artiklassa säädettyjen 
vähimmäisvaatimusten noudattamisen 
todentamiseksi suorittaman valvonnan 
myönteisestä tuloksesta;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 632
Martina Anderson
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Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) milloin tällainen valvonta suoritetaan. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 633
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 634
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ne välineet ja tilat, jotka ovat 
käytettävissä kunkin sen nimeämisen 
piiriin kuuluvan eläinten ja tavaroiden 
ryhmän virallisen valvonnan
suorittamista varten;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Komission ehdotuksessa asetetut vaatimukset ovat tarpeettomia ja turhan raskaita.

Tarkistus 635
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kalenterivuoden aikana käsiteltyjen 
eläinten ja tavaroiden määrä kunkin sen 
nimeämisen piiriin kuuluvan 45 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun eläinten ja 
tavaroiden ryhmän osalta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa asetetut vaatimukset ovat tarpeettomia ja turhan raskaita.

Tarkistus 636
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Peruutetaan rajatarkastusasemien 
hyväksyntä neuvoston direktiivin 97/78/EY 
6 artiklan ja neuvoston direktiivin 
91/496/ETY 6 artiklan mukaisesti ja 
saapumispaikkojen nimeäminen asetuksen 
(EY) N:o 669/2009 5 artiklan ja neuvoston 
direktiivin 2000/29/EY 13 c artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

1. Peruutetaan rajatarkastusasemien 
hyväksyntä neuvoston direktiivin 
neuvoston direktiivin 91/496/ETY 
6 artiklan mukaisesti ja saapumispaikkojen 
nimeäminen asetuksen (EY) N:o 669/2009 
5 artiklan ja neuvoston direktiivin 
2000/29/EY 13 c artiklan 4 kohdan 
mukaisesti.

Or. en



AM\1013305FI.doc 109/115 PE526.077v01-00

FI

Perustelu

Direktiivin 97/78/EY 6 artiklassa esitetty poikkeus, jossa rajatarkastusasemien sallitaan 
sijaitsevan tietyn välimatkan päässä tulopaikasta maantieteellisten rajoitusten vuoksi, on 
säilytettävä.

Tarkistus 637
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat sitä, missä 
tapauksissa ja minkä menettelyjen turvin 
rajatarkastusasemat, joiden nimeäminen 
on peruutettu ainoastaan osittain 
1 kohdan a alakohdan mukaisesti, 
voidaan nimetä uudelleen 57 artiklan 
säännöksistä poiketen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 638
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on välittömästi 
keskeytettävä rajatarkastusaseman 
nimeämisen voimassaolo ja määrättävä sen 
toiminta pysäytettäväksi kaikkien tai 
tiettyjen eläinten ja tavaroiden ryhmien 
osalta, joita nimeäminen koski, 
tapauksissa, joissa tällainen toiminta 
saattaa johtaa ihmisten, eläinten tai kasvien
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 

1. Jäsenvaltion on välittömästi 
keskeytettävä rajatarkastusaseman 
nimeämisen voimassaolo ja määrättävä sen 
toiminta pysäytettäväksi kaikkien tai 
tiettyjen eläinten ja tavaroiden ryhmien 
osalta, joita nimeäminen koski, 
tapauksissa, joissa tällainen toiminta 
saattaa johtaa ihmisten ja eläinten 
terveydelle tai eläinten hyvinvoinnille 
aiheutuvaan riskiin.
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kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle aiheutuvaan riskiin.

Or. de

Perustelu

Koska alakohtaiset säännöt on luokiteltu koskemaan kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa 
ja kasvinsuojeluaineita, tämä laajennus ei ole tarpeen tässä asetuksessa.

Tarkistus 639
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on välittömästi 
keskeytettävä rajatarkastusaseman 
nimeämisen voimassaolo ja määrättävä sen 
toiminta pysäytettäväksi kaikkien tai 
tiettyjen eläinten ja tavaroiden ryhmien 
osalta, joita nimeäminen koski, 
tapauksissa, joissa tällainen toiminta 
saattaa johtaa ihmisten, eläinten tai kasvien
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa,
ympäristölle aiheutuvaan riskiin.

1. Jäsenvaltion on välittömästi 
keskeytettävä rajatarkastusaseman 
nimeämisen voimassaolo ja määrättävä sen 
toiminta pysäytettäväksi kaikkien tai 
tiettyjen eläinten ja tavaroiden ryhmien 
osalta, joita nimeäminen koski, 
tapauksissa, joissa tällainen toiminta 
saattaa johtaa ihmisten tai eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai
ympäristölle aiheutuvaan riskiin.

Or. en

Tarkistus 640
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on välittömästi 1. Jäsenvaltion on välittömästi 
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keskeytettävä rajatarkastusaseman 
nimeämisen voimassaolo ja määrättävä sen 
toiminta pysäytettäväksi kaikkien tai 
tiettyjen eläinten ja tavaroiden ryhmien 
osalta, joita nimeäminen koski, 
tapauksissa, joissa tällainen toiminta 
saattaa johtaa ihmisten, eläinten tai kasvien 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle aiheutuvaan riskiin.

keskeytettävä rajatarkastusaseman 
nimeämisen voimassaolo ja määrättävä sen 
toiminta pysäytettäväksi kaikkien tai 
tiettyjen eläinten ja tavaroiden ryhmien
osalta, joita nimeäminen koski, 
tapauksissa, joissa tällainen toiminta 
saattaa johtaa ihmisten tai eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle aiheutuvaan riskiin.

Or. de

Tarkistus 641
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
menettelyt 2 kohdassa ja 4 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettua tiedonvaihtoa 
ja tiedoksiantoa varten.

Poistetaan.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Kun tavoitteena on varmistaa perusviestintä jäsenvaltioiden kesken tai jäsenvaltioiden ja 
komission tai kansalaisten kesken, ei tarvita lainsäädäntöä. Lainsäädännössä olisi pelkästään 
mainittava, että viestintää edellytetään.

Tarkistus 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Rajatarkastusasemia eivät nimeä tulliviranomaiset vaan toimivaltaiset eläinlääkintä-
/terveysviranomaiset.

Tarkistus 643
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä esittää 
yksityiskohtaisesti 3 kohdassa säädetyt 
vaatimukset, jotta otetaan huomioon ne 
erityispiirteet ja logistiset tarpeet, jotka 
liittyvät virallisen valvonnan 
suorittamiseen sekä 64 artiklan 3 ja 
5 kohdan ja 65 artiklan mukaisesti 
toteutettujen toimenpiteiden 
soveltamiseen 45 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden eri 
ryhmien osalta.

Poistetaan.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.
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Or. en

Tarkistus 644
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun epäillään, että 45 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen eläinten ja 
tavaroiden ryhmien lähetykset eivät ole 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen mukaisia, toimivaltaisten 
viranomaisten on suoritettava virallista 
valvontaa epäilyksen vahvistamiseksi tai 
poistamiseksi.

1. Kun epäillään, että 45 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen eläinten ja 
tavaroiden ryhmien lähetykset eivät ole 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen mukaisia, toimivaltaisten 
viranomaisten on suoritettava virallista 
valvontaa epäilyksen vahvistamiseksi tai 
poistamiseksi tai delegoitava vastuu 
muille toimivaltaisille viranomaisille.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava virallista valvontaa eläinten 
ja tavaroiden sellaisten lähetysten osalta, 
jotka eivät toimijan ilmoituksen mukaan 
muodostu 45 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden 
ryhmistä, kun on syytä uskoa, että 
lähetykseen sisältyy kyseisiä eläinten tai 

2. Jos toimivaltaiset viranomaiset 
epäilevät, että lähetykseen sisältyy tiettyjä 
eläimiä ja/tai tavaroita, joita toimijat eivät 
ole ilmoittaneet, niiden on suoritettava 
45 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
virallinen valvonta.
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tavaroiden ryhmiä.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan selkeämpää sanamuotoa.

Tarkistus 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 647
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltaisilla viranomaisilla on 
syytä epäillä toimijan toimineen petollisesti 
tai jos virallisessa valvonnassa ilmenee 
syitä uskoa, että 1 artiklan 2 kohdassa 

4. Jos toimivaltaisilla viranomaisilla on 
syytä epäillä toimijan toimineen petollisesti 
tai jos virallisessa valvonnassa ilmenee 
syitä uskoa, että 1 artiklan 2 kohdassa 
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tarkoitettuja sääntöjä on vakavasti tai 
toistuvasti rikottu, niiden on tarvittaessa ja
64 artiklan 3 kohdassa säädettyjen 
toimenpiteiden lisäksi tehostettava 
tapauksen mukaan samaa alkuperää 
olevien tai samaan käyttöön tarkoitettujen 
lähetysten virallista valvontaa.

tarkoitettuja sääntöjä on vakavasti tai 
toistuvasti rikottu, niiden on 64 artiklan 
3 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden 
lisäksi tehostettava tapauksen mukaan 
samaa alkuperää olevien tai samaan 
käyttöön tarkoitettujen lähetysten virallista 
valvontaa.

Or. en

Tarkistus 648
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava komissiolle ja jäsenvaltioille 
Traces-järjestelmän kautta päätöksestään 
suorittaa tehostettua virallista valvontaa 
4 kohdan mukaisesti ja osoitettava oletettu 
petollinen toiminta tai vakava tai toistuva 
rikkominen.

5. Toimivaltaisten viranomaisten on 
ilmoitettava komissiolle ja jäsenvaltioille 
Traces-järjestelmän ja elintarvikkeiden ja 
rehujen nopean hälytysjärjestelmän kautta 
päätöksestään suorittaa tehostettua 
virallista valvontaa 4 kohdan mukaisesti ja 
osoitettava oletettu petollinen toiminta tai 
vakava tai toistuva rikkominen.

Or. en


