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Tarkistus 649
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kolmansista maista unioniin tulevien 
säännöstenvastaisten lähetysten 
tapauksessa toteutettavat toimenpiteet

Säännöstenvastaisten lähetysten 
tapauksessa toteutettavat toimenpiteet

Or. es

Perustelu

Otsikko on epäselvä, koska siitä saa vaikutelman, että tuotteet on jo tuotu, vaikka jäljempänä 
ilmenee, että niiden pääsy unioniin evätään.

Tarkistus 650
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
virallisesti pidätettävä kolmansista maista 
unioniin tulevat eläinten tai tavaroiden 
lähetykset, jotka eivät täytä 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuja sääntöjä, ja 
evättävä niiltä pääsy unioniin.

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo 
rajatarkastusasemilla 45 artiklan 
mukaisesti suoritetun virallisen 
valvonnan perusteella, että eläinten tai 
tavaroiden lähetykset eivät täytä 1 artiklan 
2 kohdan vaatimuksia, se antaa asiasta 
yhteiseen terveyttä koskevaan 
tuloasiakirjaan merkittävän lausunnon tai 
päätöksen ”säännöstenvastainen lähetys” 
tai ”hylätty valvonnan yhteydessä”. 
Lisäksi toimivaltaisten viranomaisten on 
virallisesti pidätettävä kyseinen eläinten 
tai tavaroiden lähetys ja evättävä siltä
pääsy unioniin.

Or. es
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Perustelu

Tarkoituksena on selkeyttää noudatettavaa menettelyä.

Tarkistus 651
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on selkeyttää noudatettavaa menettelyä ja lisätä maininta mahdollisuudesta 
hylätä osa lähetyksestä.

Tarkistus 652
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kuultuaan lähetyksestä vastaavaa 
toimijaa toimivaltaisten viranomaisten on 
viipymättä tehtävä päätös lähetyksen 
käsittelystä, joka on joku seuraavista:

Or. es
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Perustelu

Tarkoituksena on selkeyttää noudatettavaa menettelyä.

Tarkistus 653
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hävittää lähetyksen tarvittaessa 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti; tai

a) hävittää lähetyksen tai osa siitä 
tarvittaessa 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti; tai

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on lisätä maininta mahdollisuudesta hylätä osa lähetyksestä.

Tarkistus 654
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hävittää lähetyksen tarvittaessa 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti; tai

a) hävittää lähetyksen tarvittaessa 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti ja inhimillisesti, jos kyse on 
elävistä eläimistä; tai

Or. en

Tarkistus 655
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) lähettää lähetyksen edelleen unionin 
ulkopuolelle 70 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti; tai

b) lähettää lähetyksen tai osa siitä edelleen 
unionin ulkopuolelle 70 artiklan 
1 ja 2 kohdan mukaisesti; tai

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on lisätä maininta mahdollisuudesta hylätä osa lähetyksestä.

Tarkistus 656
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) saattaa lähetyksen erityiskäsittelyyn 69 
artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti tai minkä 
tahansa muun toimenpiteen kohteeksi, joka 
on tarpeen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
varmistamiseksi, ja tarvittaessa osoittaa 
lähetyksen muihin tarkoituksiin kuin 
niihin, joihin se oli alun perin tarkoitettu.

c) saattaa lähetyksen tai osa siitä 
erityiskäsittelyyn 69 artiklan 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti tai minkä tahansa muun 
toimenpiteen kohteeksi, joka on tarpeen 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi, 
ja tarvittaessa osoittaa lähetyksen muihin 
tarkoituksiin kuin niihin, joihin se oli alun 
perin tarkoitettu.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on lisätä maininta mahdollisuudesta hylätä osa lähetyksestä.

Tarkistus 657
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 4 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Ilmoitus on tehtävä 130 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun sähköisen 
tiedonhallintajärjestelmän kautta.

Ilmoitus on tehtävä 130 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen Traces-järjestelmän ja 
elintarvikkeiden nopean 
hälytysjärjestelmän kautta.

Or. en

Tarkistus 658
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

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

Säännöstenvastaisten ja riskin 
aiheuttavien lähetysten tapauksessa
toteutettavat toimenpiteet

Or. es

Perustelu

Otsikkoa voidaan yksinkertaistaa, koska tosiasiallinen ero tämän artiklan ja 64 artiklan 
välillä on, että tässä artiklassa tarkoitettuja lähetyksiä ei voida lähettää edelleen.

Tarkistus 659
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos virallinen valvonta osoittaa, että 
eläinten tai tavaroiden lähetyksestä 
aiheutuu riski ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle, tällainen 

Jos virallinen valvonta osoittaa, että 
eläinten tai tavaroiden lähetyksestä 
aiheutuu riski ihmisten tai eläinten 
terveydelle tai eläinten hyvinvoinnille, 
tällainen lähetys on eristettävä tai 
asetettava karanteeniin ja siihen kuuluvia 
eläimiä on pidettävä ja hoidettava 
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lähetys on eristettävä tai asetettava 
karanteeniin ja siihen kuuluvia eläimiä on 
pidettävä ja hoidettava asianmukaisissa 
oloissa siihen saakka, kunnes mahdollinen 
myöhempi päätös tehdään.

asianmukaisissa oloissa siihen saakka, 
kunnes mahdollinen myöhempi päätös 
tehdään.

Or. de

Perustelu

Tämä laajennus ei ole tässä asetuksessa tarpeen kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja 
kasvinsuojeluaineita koskevien alakohtaisten säännösten erottelun vuoksi.

Tarkistus 660
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos virallinen valvonta osoittaa, että 
eläinten tai tavaroiden lähetyksestä 
aiheutuu riski ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle, tällainen lähetys 
on eristettävä tai asetettava karanteeniin ja 
siihen kuuluvia eläimiä on pidettävä ja 
hoidettava asianmukaisissa oloissa siihen 
saakka, kunnes mahdollinen myöhempi 
päätös tehdään.

Jos virallinen valvonta osoittaa, että 
eläinten tai tavaroiden lähetyksestä 
aiheutuu riski ihmisten tai eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai 
ympäristölle, tällainen lähetys on 
eristettävä tai asetettava karanteeniin ja 
siihen kuuluvia eläimiä on pidettävä ja 
hoidettava asianmukaisissa oloissa siihen 
saakka, kunnes mahdollinen myöhempi 
päätös tehdään.

Or. en

Tarkistus 661
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Jos virallinen valvonta osoittaa, että 
eläinten tai tavaroiden lähetyksestä 
aiheutuu riski ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle, tällainen lähetys 
on eristettävä tai asetettava karanteeniin ja 
siihen kuuluvia eläimiä on pidettävä ja 
hoidettava asianmukaisissa oloissa siihen 
saakka, kunnes mahdollinen myöhempi 
päätös tehdään.

Jos virallinen valvonta osoittaa, että 
eläinten tai tavaroiden lähetyksestä 
aiheutuu riski ihmisten tai eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle, tällainen lähetys on 
eristettävä tai asetettava karanteeniin ja 
siihen kuuluvia eläimiä on pidettävä ja
hoidettava asianmukaisissa oloissa siihen 
saakka, kunnes mahdollinen myöhempi 
päätös tehdään.

Or. de

Tarkistus 662
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määrättävä, että toimija hävittää 
lähetyksen tarvittaessa 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti toteuttaen kaikki toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveyden, eläinten hyvinvoinnin 
tai ympäristön suojelemiseksi; tai

a) määrättävä, että toimija hävittää 
lähetyksen tarvittaessa 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti toteuttaen kaikki toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen ihmisten tai eläinten 
terveyden tai eläinten hyvinvoinnin 
suojelemiseksi; tai

Or. de

Perustelu

Tämä laajennus ei ole tässä asetuksessa tarpeen kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja 
kasvinsuojeluaineita koskevien alakohtaisten säännösten erottelun vuoksi.

Tarkistus 663
Bart Staes
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Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määrättävä, että toimija hävittää 
lähetyksen tarvittaessa 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti toteuttaen kaikki toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveyden, eläinten hyvinvoinnin 
tai ympäristön suojelemiseksi; tai

a) määrättävä, että toimija hävittää 
lähetyksen tarvittaessa 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti toteuttaen kaikki toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen ihmisten tai eläinten 
terveyden, eläinten hyvinvoinnin tai 
ympäristön suojelemiseksi; tai

Or. en

Tarkistus 664
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määrättävä, että toimija hävittää 
lähetyksen tarvittaessa 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti toteuttaen kaikki toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveyden, eläinten hyvinvoinnin 
tai ympäristön suojelemiseksi; tai

a) määrättävä, että toimija hävittää 
lähetyksen tarvittaessa 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti toteuttaen kaikki toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen ihmisten tai eläinten 
terveyden, eläinten hyvinvoinnin tai 
ympäristön suojelemiseksi; tai

Or. de

Tarkistus 665
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
65 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) määrättävä, että toimija hävittää a) määrättävä, että toimija hävittää 
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lähetyksen tarvittaessa 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti toteuttaen kaikki toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveyden, eläinten hyvinvoinnin 
tai ympäristön suojelemiseksi; tai

lähetyksen tarvittaessa 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisesti ja inhimillisesti, jos kyseessä 
ovat elävät eläimet, toteuttaen kaikki 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ihmisten, 
eläinten tai kasvien terveyden, eläinten 
hyvinvoinnin tai ympäristön 
suojelemiseksi; tai

Or. en

Tarkistus 666
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) mitätöitävä sellaisten lähetysten mukana 
seuraavat viralliset todistukset ja muut 
asiakirjat, joiden osalta on toteutettu 
toimenpiteitä 64 artiklan 3 ja 5 kohdan ja 
65 artiklan nojalla;

a) mitätöitävä sellaisten lähetysten mukana 
seuraavat todistukset ja muut viralliset
asiakirjat, joiden osalta on toteutettu 
toimenpiteitä 64 artiklan 3 ja 5 kohdan ja 
65 artiklan nojalla;

Or. es

Tarkistus 667
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten, jossa virallinen valvonta 
suoritettiin, on valvottava 64 artiklan 3 ja 5 
kohdan ja 65 artiklan nojalla määrättyjen 
toimenpiteiden soveltamista sen 
varmistamiseksi, että lähetyksestä ei 
aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisten,
eläinten tai kasvien terveydelle, eläinten
hyvinvoinnille tai ympäristölle kyseisten 

Sen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten, jossa virallinen valvonta 
suoritettiin, on valvottava 64 artiklan 3 ja 5 
kohdan ja 65 artiklan nojalla määrättyjen
toimenpiteiden soveltamista sen 
varmistamiseksi, että lähetyksestä ei 
aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisten tai
eläinten terveydelle tai eläinten 
hyvinvoinnille kyseisten toimenpiteiden 
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toimenpiteiden soveltamisen aikana tai 
ennen sitä.

soveltamisen aikana tai ennen sitä.

Or. de

Perustelu

Tämä laajennus ei ole tässä asetuksessa tarpeen kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja 
kasvinsuojeluaineita koskevien alakohtaisten säännösten erottelun vuoksi.

Tarkistus 668
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten, jossa virallinen valvonta 
suoritettiin, on valvottava 64 artiklan 3 ja 5 
kohdan ja 65 artiklan nojalla määrättyjen 
toimenpiteiden soveltamista sen 
varmistamiseksi, että lähetyksestä ei 
aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisten,
eläinten tai kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai ympäristölle kyseisten 
toimenpiteiden soveltamisen aikana tai 
ennen sitä.

Sen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten, jossa virallinen valvonta 
suoritettiin, on valvottava 64 artiklan 3 ja 5 
kohdan ja 65 artiklan nojalla määrättyjen 
toimenpiteiden soveltamista sen 
varmistamiseksi, että lähetyksestä ei 
aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisten tai
eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai ympäristölle kyseisten 
toimenpiteiden soveltamisen aikana tai 
ennen sitä.

Or. en

Tarkistus 669
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten, jossa virallinen valvonta 

Sen jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten, jossa virallinen valvonta 
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suoritettiin, on valvottava 64 artiklan 3 ja 5 
kohdan ja 65 artiklan nojalla määrättyjen 
toimenpiteiden soveltamista sen 
varmistamiseksi, että lähetyksestä ei 
aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisten,
eläinten tai kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai ympäristölle kyseisten 
toimenpiteiden soveltamisen aikana tai 
ennen sitä.

suoritettiin, on valvottava 64 artiklan 3 ja 5 
kohdan ja 65 artiklan nojalla määrättyjen 
toimenpiteiden soveltamista sen 
varmistamiseksi, että lähetyksestä ei 
aiheudu haitallisia vaikutuksia ihmisten tai
eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai ympäristölle kyseisten 
toimenpiteiden soveltamisen aikana tai 
ennen sitä.

Or. de

Tarkistus 670
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 671
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) 65 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, 
että lähetys hävitetään sopivissa tiloissa 
mahdollisimman lähellä 
rajatarkastusasemaa toteuttaen kaikki 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ihmisten,
eläinten tai kasvien terveyden, eläinten 
hyvinvoinnin tai ympäristön
suojelemiseksi.

b) 65 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, 
että lähetys hävitetään sopivissa tiloissa 
mahdollisimman lähellä 
rajatarkastusasemaa toteuttaen kaikki 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ihmisten 
tai eläinten terveyden tai eläinten 
hyvinvoinnin suojelemiseksi.

Or. de

Perustelu

Tämä laajennus ei ole tässä asetuksessa tarpeen kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja 
kasvinsuojeluaineita koskevien alakohtaisten säännösten erottelun vuoksi.

Tarkistus 672
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 65 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, 
että lähetys hävitetään sopivissa tiloissa 
mahdollisimman lähellä 
rajatarkastusasemaa toteuttaen kaikki 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ihmisten,
eläinten tai kasvien terveyden, eläinten 
hyvinvoinnin tai ympäristön 
suojelemiseksi.

b) 65 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, 
että lähetys hävitetään sopivissa tiloissa 
mahdollisimman lähellä 
rajatarkastusasemaa toteuttaen kaikki 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ihmisten
tai eläinten terveyden, eläinten 
hyvinvoinnin tai ympäristön 
suojelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 673
Ewald Stadler
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Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 65 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, 
että lähetys hävitetään sopivissa tiloissa 
mahdollisimman lähellä 
rajatarkastusasemaa toteuttaen kaikki 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ihmisten,
eläinten tai kasvien terveyden, eläinten 
hyvinvoinnin tai ympäristön 
suojelemiseksi.

b) 65 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, 
että lähetys hävitetään sopivissa tiloissa 
mahdollisimman lähellä 
rajatarkastusasemaa toteuttaen kaikki 
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ihmisten
tai eläinten terveyden, eläinten 
hyvinvoinnin tai ympäristön 
suojelemiseksi.

Or. de

Tarkistus 674
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
pidentää tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettua ajanjaksoa niin paljon kuin on 
tarpeen 34 artiklassa tarkoitetun toisen 
asiantuntijalausunnon tulosten saamiseksi, 
edellyttäen että tästä ei aiheudu haitallisia 
vaikutuksia ihmisten, eläinten ja kasvien
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille ja, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle.

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
pidentää tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettua ajanjaksoa niin paljon kuin on 
tarpeen 34 artiklassa tarkoitetun toisen 
asiantuntijalausunnon tulosten saamiseksi, 
edellyttäen että tästä ei aiheudu haitallisia 
vaikutuksia ihmisten ja eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille ja 
ympäristölle.

Or. en

Tarkistus 675
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
pidentää tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettua ajanjaksoa niin paljon kuin on 
tarpeen 34 artiklassa tarkoitetun toisen 
asiantuntijalausunnon tulosten saamiseksi, 
edellyttäen että tästä ei aiheudu haitallisia 
vaikutuksia ihmisten, eläinten ja kasvien
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille ja, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle.

3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
pidentää tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettua ajanjaksoa niin paljon kuin on 
tarpeen 34 artiklassa tarkoitetun toisen 
asiantuntijalausunnon tulosten saamiseksi, 
edellyttäen että tästä ei aiheudu haitallisia 
vaikutuksia ihmisten ja eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille ja, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle.

Or. de

Tarkistus 676
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
68 artikla

Komission teksti Tarkistus

68 artikla Poistetaan.

64 ja 65 artiklan johdonmukainen 
soveltaminen

Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä säännöt, joilla 
varmistetaan tehtyjen päätösten ja 
toteutettujen toimenpiteiden sekä 
toimivaltaisten viranomaisten 64 ja 65 
artiklan nojalla antamien määräysten 
johdonmukaisuus kaikilla 57 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetuilla 
rajatarkastusasemilla ja kaikissa 51 
artiklan 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetuissa valvontapisteissä, sellaisten 
ohjeiden muodossa, joita toimivaltaisten 
viranomaisten on noudatettava yleisiin tai 
toistuviin sääntöjen noudattamatta 
jättämiseen tai riskiin liittyvissä 
tilanteissa.
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Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 677
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on toteutettava tehokkaasti ja sillä on 
varmistettava ihmisten, eläinten tai kasvien
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle aiheutuvan mahdollisen riskin 
poistaminen;

a) se on toteutettava tehokkaasti ja sillä on 
varmistettava ihmisten tai eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai 
ympäristölle aiheutuvan mahdollisen riskin 
poistaminen;

Or. en

Tarkistus 678
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) se on toteutettava tehokkaasti ja sillä on 
varmistettava ihmisten, eläinten tai kasvien
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle aiheutuvan mahdollisen riskin 
poistaminen;

a) se on toteutettava tehokkaasti ja sillä on 
varmistettava ihmisten tai eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle aiheutuvan mahdollisen riskin 
poistaminen;

Or. de



PE526.078v01-00 18/112 AM\1013306FI.doc

FI

Tarkistus 679
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
139 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat niitä 
vaatimuksia ja edellytyksiä, joiden 
mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettu 
erityiskäsittely on tehtävä.

Poistetaan.

Jos delegoiduilla säädöksillä annettuja 
sääntöjä ei ole, kyseinen erityiskäsittely 
on tehtävä kansallisten sääntöjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 680
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio täsmentää 
täytäntöönpanosäädöksillä menettelyt 1 
kohdassa tarkoitettuja tiedonvaihtoa ja 
ilmoituksia varten.

Poistetaan.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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Perustelu

Lainsäädäntöä ei tarvita, kun tarkoitus on varmistaa jäsenvaltioiden välinen, jäsenvaltioiden 
ja komission tai yleisön välinen perusviestintä. Lainsäädännössä olisi pelkästään todettava, 
että tämä on tarpeen.

Tarkistus 681
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden, jotka vastaanottavat 
vientiä edeltävässä valvonnassa 
hyväksyttyjä tuontihyödykkeitä, on 
säännöllisesti tarkistettava, onko tuonti 
EU:n vaatimusten mukainen;

Or. en

Tarkistus 682
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
71 artikla

Komission teksti Tarkistus

71 artikla Poistetaan.

Kolmansien maiden suorittaman vientiä 
edeltävän valvonnan hyväksyminen

1. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä hyväksyä 
erityisen vientiä edeltävän valvonnan, jota 
kolmas maa tekee eläinten ja tavaroiden 
lähetyksille ennen niiden vientiä unioniin 
sen todentamiseksi, että viedyt lähetykset 
ovat 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen mukaisia. Hyväksyntä voi 
koskea ainoastaan kyseisestä kolmannesta 
maasta peräisin olevia lähetyksiä, ja se 



PE526.078v01-00 20/112 AM\1013306FI.doc

FI

voidaan myöntää yhdelle tai useammalle 
eläinten tai tavaroiden ryhmälle.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa 
hyväksynnässä on täsmennettävä

a) jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten suorittaman virallisen 
valvonnan enimmäistiheys lähetysten 
tullessa unioniin, kun ei ole syytä epäillä 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen noudattamatta jättämistä tai 
petollista toimintaa;

b) viralliset todistukset, joiden on oltava 
lähetysten mukana niiden tullessa 
unioniin;

c) tällaisten todistusten malli;

d) kyseisen kolmannen maan 
toimivaltaiset viranomaiset, joiden 
vastuulla vientiä edeltävä valvonta on 
suoritettava;

e) tarvittaessa toimeksiannon saanut elin, 
jolle kyseiset toimivaltaiset viranomaiset 
voivat siirtää tiettyjä tehtäviä. Tällainen 
tehtävien siirtäminen voidaan hyväksyä 
ainoastaan siinä tapauksessa, että se 
täyttää 25–32 artiklassa tarkoitetut tai 
vastaavat edellytykset.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
hyväksyntä voidaan myöntää kolmannelle 
maalle ainoastaan siinä tapauksessa, että 
saatavilla oleva näyttö ja tarvittaessa 
komission 119 artiklan mukaisesti 
suorittama valvonta osoittavat, että 
kyseisessä kolmannessa maassa käytössä 
olevalla virallisen valvonnan 
järjestelmällä voidaan varmistaa, että

a) unioniin vietävät eläinten tai 
tavaroiden lähetykset täyttävät 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
vaatimukset tai vastaavat vaatimukset;
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b) kolmannessa maassa ennen unioniin 
lähettämistä suoritetut valvontatoimet 
ovat riittävän tehokkaat, jotta niillä 
voidaan korvata 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa säännöissä vahvistetut 
asiakirjojen, tunnistus- ja fyysiset 
tarkastukset tai harventaa niitä.

4. Hyväksynnässä mainittujen 
toimivaltaisten viranomaisten tai 
toimeksiannon saaneen elimen on

a) vastattava yhteyksistä unioniin;

b) varmistettava, että kunkin valvonnan 
kohteena olevan lähetyksen mukana ovat 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut 
viralliset todistukset.

5. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä 
yksityiskohtaiset säännöt ja kriteerit 
kolmansien maiden 1 kohdan mukaisesti 
suorittaman vientiä edeltävän valvonnan 
hyväksymiseksi. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
141 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 683
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unioniin vietävät eläinten tai tavaroiden 
lähetykset täyttävät 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen vaatimukset tai 
vastaavat vaatimukset;

a) unioniin vietävät eläinten tai tavaroiden 
lähetykset täyttävät 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen vaatimukset;

Or. en
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Tarkistus 684
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Hyväksynnässä mainittujen 
toimivaltaisten viranomaisten tai 
toimeksiannon saaneen elimen on

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 685
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Tarkistus 686
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 687
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulliviranomaisten on keskeytettävä 
luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen, jos 
niillä on syytä uskoa, että lähetyksestä 
saattaa aiheutua riski ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle, ja välittömästi 
ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille 
tällaisesta keskeytyksestä.

2. Tulliviranomaisten on keskeytettävä 
luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen, jos 
niillä on syytä uskoa, että lähetyksestä 
saattaa aiheutua riski ihmisten tai eläinten, 
eläinten hyvinvoinnille tai ympäristölle, ja 
välittömästi ilmoitettava toimivaltaisille 
viranomaisille tällaisesta keskeytyksestä.

Or. en
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Tarkistus 688
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tulliviranomaisten on keskeytettävä 
luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen, jos 
niillä on syytä uskoa, että lähetyksestä 
saattaa aiheutua riski ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle, ja välittömästi 
ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille 
tällaisesta keskeytyksestä.

2. Tulliviranomaisten on keskeytettävä 
luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen, jos 
niillä on syytä uskoa, että lähetyksestä 
saattaa aiheutua riski ihmisten tai eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle, ja välittömästi ilmoitettava 
toimivaltaisille viranomaisille tällaisesta 
keskeytyksestä.

Or. de

Tarkistus 689
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, 
että lähetykseen liittyy riski ihmisten,
eläinten tai kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle,

4. Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, 
että lähetykseen liittyy riski ihmisten tai
eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai ympäristölle,

Or. en

Tarkistus 690
Ewald Stadler

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

4. Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, 
että lähetykseen liittyy riski ihmisten,
eläinten tai kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle,

4. Jos toimivaltaiset viranomaiset katsovat, 
että lähetykseen liittyy riski ihmisten tai
eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle,

Or. de

Tarkistus 691
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun kyseessä ovat eläinten ja tavaroiden 
lähetykset, joiden osalta ei ole tehty 
vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaa 
tulli-ilmoitusta ja jotka eivät kuulu niihin 
lähetyksiin, joiden osalta edellytetään 45 
artiklan 1 kohdan mukaisesti valvontaa 
niiden saapuessa unioniin, 
tulliviranomaisten on – jos niillä on syytä 
uskoa, että lähetyksestä saattaa aiheutua 
riski ihmisten, eläinten tai kasvien
terveydelle tai eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle – toimitettava kaikki 
asiaankuuluvat tiedot lopullisen 
määräjäsenvaltion tulliviranomaisille.

5. Kun kyseessä ovat eläinten ja tavaroiden 
lähetykset, joiden osalta ei ole tehty 
vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaa 
tulli-ilmoitusta ja jotka eivät kuulu niihin 
lähetyksiin, joiden osalta edellytetään 45 
artiklan 1 kohdan mukaisesti valvontaa 
niiden saapuessa unioniin, 
tulliviranomaisten on – jos niillä on syytä 
uskoa, että lähetyksestä saattaa aiheutua 
riski ihmisten tai eläinten terveydelle tai 
eläinten hyvinvoinnille tai ympäristölle –
toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot 
lopullisen määräjäsenvaltion 
tulliviranomaisille.

Or. en

Tarkistus 692
Ewald Stadler
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Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Kun kyseessä ovat eläinten ja tavaroiden 
lähetykset, joiden osalta ei ole tehty 
vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaa 
tulli-ilmoitusta ja jotka eivät kuulu niihin 
lähetyksiin, joiden osalta edellytetään 45 
artiklan 1 kohdan mukaisesti valvontaa 
niiden saapuessa unioniin, 
tulliviranomaisten on – jos niillä on syytä 
uskoa, että lähetyksestä saattaa aiheutua 
riski ihmisten, eläinten tai kasvien
terveydelle tai eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle – toimitettava kaikki 
asiaankuuluvat tiedot lopullisen 
määräjäsenvaltion tulliviranomaisille.

5. Kun kyseessä ovat eläinten ja tavaroiden 
lähetykset, joiden osalta ei ole tehty 
vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaa 
tulli-ilmoitusta ja jotka eivät kuulu niihin 
lähetyksiin, joiden osalta edellytetään 45 
artiklan 1 kohdan mukaisesti valvontaa 
niiden saapuessa unioniin, 
tulliviranomaisten on – jos niillä on syytä 
uskoa, että lähetyksestä saattaa aiheutua 
riski ihmisten tai eläinten terveydelle tai 
eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle – toimitettava kaikki 
asiaankuuluvat tiedot lopullisen 
määräjäsenvaltion tulliviranomaisille.

Or. de

Tarkistus 693
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) puinen pakkausmateriaali; Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä laajennus ei ole tässä asetuksessa tarpeen kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja 
kasvinsuojeluaineita koskevien alakohtaisten säännösten erottelun vuoksi.

Tarkistus 694
Bart Staes
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Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) puinen pakkausmateriaali; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 695
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) puinen pakkausmateriaali; Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 696
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) kasvituotteet, jotka niiden myöhempi 
määräpaikka huomioon ottaen voivat 
aiheuttaa riskin eläinten tarttuvien 
tautien tai tartuntatautien leviämisestä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 697
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) edellä 45 artiklan 1 kohdan a, b ja c
alakohdassa tarkoitettujen eläinten ja 
tavaroiden ryhmien lähetykset, jotka ovat 
peräisin unionista ja palautetaan sinne 
jonkin kolmannen maan evättyä niiltä 
pääsyn;

h) edellä 45 artiklan 1 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettujen eläinten ja 
tavaroiden ryhmien lähetykset, jotka ovat 
peräisin unionista ja palautetaan sinne 
jonkin kolmannen maan evättyä niiltä 
pääsyn;

Or. de

Perustelu

Tämä laajennus ei ole tässä asetuksessa tarpeen kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja 
kasvinsuojeluaineita koskevien alakohtaisten säännösten erottelun vuoksi.

Tarkistus 698
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) edellä 45 artiklan 1 kohdan a, b ja c
alakohdassa tarkoitettujen eläinten ja 
tavaroiden ryhmien lähetykset, jotka ovat 
peräisin unionista ja palautetaan sinne 
jonkin kolmannen maan evättyä niiltä 
pääsyn;

h) edellä 45 artiklan 1 kohdan a ja b 
alakohdassa tarkoitettujen eläinten ja 
tavaroiden ryhmien lähetykset, jotka ovat 
peräisin unionista ja palautetaan sinne 
jonkin kolmannen maan evättyä niiltä 
pääsyn;

Or. de

Tarkistus 699
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että käytettävissä on riittävät 
varat henkilöstön ja niiden muiden 
resurssien hankkimiseksi, joita 
toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat 
virallisen valvonnan ja muiden virallisten 
toimien suorittamisessa.

Or. es

Tarkistus 700
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettävissä on niiden riittävinä pitämät
varat henkilöstön ja niiden muiden 
resurssien hankkimiseksi, joita 
toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat 
virallisen valvonnan ja muiden virallisten 
toimien suorittamisessa.

Or. de

Tarkistus 701
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettävissä on riittävät julkiset varat 
henkilöstön ja niiden muiden resurssien 
hankkimiseksi, joita toimivaltaiset 
viranomaiset tarvitsevat virallisen 
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toimien suorittamisessa. valvonnan ja muiden virallisten toimien 
suorittamisessa. Maksuja olisi otettava 
käyttöön ainoastaan, jos virallinen 
valvonta suoritetaan pelkästään 
elintarvikealan toimijan intressien 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 702
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettävissä on riittävät varat millä 
tahansa asianmukaiseksi katsomallaan 
tavalla, mukaan lukien yleinen verotus tai 
maksujen käyttöönotto, henkilöstön ja 
niiden muiden resurssien hankkimiseksi, 
joita toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat 
virallisen valvonnan ja muiden virallisten 
toimien suorittamisessa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että resursseja myönnetään riittävästi virallista valvontaa 
varten. Tämä merkitsee, että virallisen valvonnan rahoittamisen varmistamista koskevat 
toimenpiteet pysyvät kansallisen toimivallan piirissä. On tärkeää, että virallisen valvonnan 
rahoittamista koskevat säännöt ovat maksuja ja verotusta koskevan kansallisen 
lainsäädännön mukaiset. Virallisen valvonnan rahoittamista koskevaa tämänhetkistä yleistä 
periaatetta, josta säädetään asetuksen (EY) N:o 882/2004 26 artiklassa, ei pitäisi tästä syystä 
muuttaa.

Tarkistus 703
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettävissä on riittävät varat millä 
tahansa niiden tarpeellisiksi katsomilla 
keinoilla henkilöstön ja niiden muiden 
resurssien hankkimiseksi, joita 
toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat 
virallisen valvonnan ja muiden virallisten 
toimien suorittamisessa.

Or. en

Tarkistus 704
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettävissä on riittävät varat henkilöstön 
ja niiden muiden resurssien hankkimiseksi, 
joita toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat 
virallisen valvonnan ja muiden virallisten 
toimien suorittamisessa. Tätä varten ne 
voivat periä maksuja tai antaa käyttöön 
yleisestä verotuksesta saatavia varoja.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltiot saavat päättää joustavasti valvontajärjestelmien rahoituksen lähteistä. 
Periaatteessa kyseeseen tulevat näin ollen verot tai maksut.

Tarkistus 705
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger
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Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettävissä on riittävät varat henkilöstön 
ja niiden muiden resurssien hankkimiseksi, 
joita toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat 
virallisen valvonnan ja muiden virallisten 
toimien suorittamisessa. Tätä varten ne 
voivat periä maksuja tai käyttää 
kansallisessa talousarviossa osoitettuja 
varoja.

Or. de

Perustelu

Perustelu: Jäsenvaltiot ovat velvollisia asettamaan käyttöön riittävästi resursseja valvonnan 
suorittamiseksi. On kuitenkin välttämätöntä, että jäsenvaltiot päättävät itse, miten ne 
varmistavat tarvittavan rahoituksen. Käsitteen ˮKostenbeitragˮ (kustannusosuus) 
säilyttäminen on tarpeen saksankielisessä tekstissä, koska käsitteen ˮGebührenˮ (maksut) 
oikeudellisessa määritelmässä on kansallisia eroja. Jäsenvaltioilla on myös oltava 
mahdollisuus käyttää rahoitukseen yleisessä talousarviossa osoitettuja varoja.

Tarkistus 706
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettävissä on riittävät varat henkilöstön 
ja niiden muiden resurssien hankkimiseksi, 
joita toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat 
virallisen valvonnan ja muiden virallisten 
toimien suorittamisessa. Tätä varten ne 
voivat periä maksuja tai käyttää 
kansallisessa talousarviossa osoitettuja 
varoja.

Or. de
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Tarkistus 707
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 708
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 709
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese
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Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 710
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Perustelu: Jäsenvaltiot ovat velvollisia asettamaan käyttöön riittävästi resursseja valvonnan 
suorittamiseksi. On kuitenkin välttämätöntä, että jäsenvaltiot päättävät itse, miten ne 
varmistavat tarvittavan rahoituksen. Käsitteen ˮKostenbeitragˮ (kustannusosuus) 
säilyttäminen on tarpeen saksankielisessä tekstissä, koska käsitteen ˮGebührenˮ (maksut) 
oikeudellisessa määritelmässä on kansallisia eroja. Jäsenvaltioilla on myös oltava 
mahdollisuus käyttää rahoitukseen yleisessä talousarviossa osoitettuja varoja.

Tarkistus 711
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 712
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 713
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 714
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
perittävien maksujen ja suoritettavan 
valvonnan välillä ei ole suoria yhteyksiä 
tai riippuvuussuhteita.

Or. en

Tarkistus 715
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es



AM\1013306FI.doc 37/112 PE526.078v01-00

FI

Tarkistus 716
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 717
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pakolliset maksut Maksut

Or. de

Tarkistus 718
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pakolliset maksut Maksut

Or. de

Tarkistus 719
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese
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Ehdotus asetukseksi
77 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pakolliset maksut Maksut

Or. de

Tarkistus 720
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Pakolliset maksut Maksut

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 721
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
perittävä maksuja seuraavasta 
valvonnasta:

Or. de
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Tarkistus 722
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 723
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

On pitkälti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten asia, missä määrin maksuja on 
perittävä. Ehdotuksen 77 artiklassa määritetään puitteet, mistä toiminnoista maksuja voidaan 
periaatteessa periä. ˮVoivat periä -säännöksenˮ ansiosta kukin jäsenvaltio saa itse päättää, 
peritäänkö niitä. Tällä mukautuksella taataan toissijaisuusperiaatteen noudattaminen.

Tarkistus 724
Karin Kadenbach
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Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 725
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus ylittää sen toimivallan. Se, miten toimivaltaiset viranomaiset rahoittavat 
virallisen valvonnan, kuuluu jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

Tarkistus 726
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Jotta toimivaltaisilla viranomaisilla olisi
riittävät resurssit virallisen valvonnan 
suorittamiseksi, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat periä maksuja 
kattaakseen osan seuraavista aiheutuvista 
kustannuksista:

Or. de

Tarkistus 727
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 728
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

viranomaisilla on riittävät resurssit 
virallisen valvonnan suorittamiseksi, 
toimivaltaisten viranomaisten on 
käytettävä julkisia varoja kattaakseen 
seuraavista aiheutuvat kustannukset:

Or. en

Tarkistus 729
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Perustelu

Kaikkia toimintoja, mukaan lukien muita virallisia toimia, joilla edistetään säännösten 
noudattamista sekä eläinten ja kasvien terveyttä, on voitava rahoittaa samoin perustein. 
Kyseessä ovat joka tapauksessa virallisten valvontayksiköiden suorittamat toimenpiteet. 
Niiden virallisia valvontatoimia ja muuta virallista toimintaa ei voida aina erotella.

Tarkistus 730
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) virallinen valvonta, jota suoritetaan sen 
todentamiseksi, että seuraavat toimijat 

Poistetaan.



AM\1013306FI.doc 43/112 PE526.078v01-00

FI

noudattavat 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja sääntöjä:

i) asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 artiklan 
3 kohdassa määritellyt elintarvikealan 
toimijat, jotka on joko rekisteröity tai 
hyväksytty tai rekisteröity ja hyväksytty 
asetuksen (EY) N:o 852/2004 6 artiklan 
mukaisesti;

ii) asetuksen (EY) N:o 178/2002 3 
artiklan 6 kohdassa määritellyt rehualan 
toimijat, jotka on rekisteröity tai 
hyväksytty rehuhygieniaa koskevista 
vaatimuksista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 183/200552 9 ja 10 artiklan 
mukaisesti;

iii) asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 2 
artiklan 7 kohdassa määritellyt 
ammattimaiset toimijat;

iv) asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material] 3 
artiklan 6 kohdassa määritellyt 
ammattimaiset toimijat;

__________________
52 EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1.

Or. de

Tarkistus 731
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – a alakohta – iii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iii) asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 2 
artiklan 7 kohdassa määritellyt 
ammattimaiset toimijat;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 732
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komission teksti Tarkistus

iii) asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 2 
artiklan 7 kohdassa määritellyt 
ammattimaiset toimijat;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on yhdenmukaisuus 1 artiklan 2 kohdan g alakohdan kanssa.

Tarkistus 733
Astrid Lulling, Georges Bach

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

Komission teksti Tarkistus

iv) asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on the 

Poistetaan.
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production and making available on the 
market of plant reproductive material] 3 
artiklan 6 kohdassa määritellyt 
ammattimaiset toimijat;

Or. fr

Perustelu

Valvonnan kokonaiskustannusten kattamista koskevan järjestelmän soveltaminen vaarantaa
yritysten selviytymisen pienissä jäsenvaltioissa, joissa minkäänlaiset mittakaavaedut eivät ole 
mahdollisia. Pk-yrityksien vapauttaminen täysin maksuista merkitsisi, että valvontatoimia 
sovellettaisiin vain joihinkin yrityksiin, jolloin niille aiheutettaisiin ongelmia. 
Luonnonmukaista maataloutta ja suojattuja alkuperänimityksiä koskevaa vapautusta, joka 
vastaa komission ehdotusta, pidetään tarpeellisena.

Tarkistus 734
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

iv) asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material] 3 
artiklan 6 kohdassa määritellyt 
ammattimaiset toimijat;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 735
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) virallinen valvonta, jota suoritetaan
virallisten todistusten myöntämiseksi tai 
virallisten varmennusten myöntämisen 
valvomiseksi;

b) virallisten todistusten myöntäminen tai 
virallisten varmennusten myöntämisen 
valvominen;

Or. es

Perustelu

Jotta soveltaminen olisi johdonmukaista, virallisten todistusten myöntämistä tai virallisten 
varmennusten myöntämisen valvontaa ei pitäisi katsoa viralliseksi valvonnaksi, vaikka 
vaatimusta, joka koskee maksun perimistä näistä toimista, ei voitaisikaan poistaa.

Tarkistus 736
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

ii) asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 84, 92 ja 
93 artiklassa tarkoitettu lupa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 737
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komission teksti Tarkistus

ii) asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 

Poistetaan.
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measures against pests of plants] 84, 92 ja 
93 artiklassa tarkoitettu lupa;

Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on yhdenmukaisuus 1 artiklan 2 kohdan g alakohdan kanssa.

Tarkistus 738
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

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

Komission teksti Tarkistus

iii) asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material] 25 
artiklassa tarkoitettu lupa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 739
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
kyseisen kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun viralliseen valvontaan on 
kuuluttava virallinen valvonta, jota 
suoritetaan niiden toimenpiteiden 
noudattamisen todentamiseksi, joita 
komissio on hyväksynyt tämän asetuksen 
137 artiklan mukaisesti, asetuksen (EY) 

Poistetaan.
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N:o 178/2002 53 artiklan mukaisesti, 
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, asetuksen (EU) N:o 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive material] 
41 ja 144 artiklan mukaisesti ja asetuksen
(EU) N:o XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] VI osan 
mukaisesti, jollei toimenpiteiden 
vahvistamisesta annetussa päätöksessä 
toisin edellytetä.

Or. de

Tarkistus 740
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
kyseisen kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun viralliseen valvontaan on 
kuuluttava virallinen valvonta, jota 
suoritetaan niiden toimenpiteiden 
noudattamisen todentamiseksi, joita 
komissio on hyväksynyt tämän asetuksen 
137 artiklan mukaisesti, asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 53 artiklan mukaisesti, 
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. Sen varmistamiseksi, että 
toimivaltaisilla viranomaisilla on riittävät 
resurssit virallisen valvonnan 
suorittamiseksi, toimivaltaisten 
viranomaisten on perittävä maksuja 
seuraavasta:
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2 kohdan, 41 artiklan 2 kohdan, 
47 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 2 
kohdan ja 50 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, asetuksen (EU) N:o 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive material] 
41 ja 144 artiklan mukaisesti ja asetuksen 
(EU) N:o XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] VI osan 
mukaisesti, jollei toimenpiteiden 
vahvistamisesta annetussa päätöksessä 
toisin edellytetä.

a) virallinen valvonta, joka suoritetaan
pelkästään elintarvikealan toimijan 
intressien mukaisesti virallisten 
todistusten myöntämiseksi tai virallisten 
varmennusten myöntämisen valvomiseksi;

Or. en

Tarkistus 741
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
kyseisen kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun viralliseen valvontaan on 
kuuluttava virallinen valvonta, jota 
suoritetaan niiden toimenpiteiden 
noudattamisen todentamiseksi, joita 
komissio on hyväksynyt tämän asetuksen 
137 artiklan mukaisesti, asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 53 artiklan mukaisesti, 
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 

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi 
kyseisen kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun viralliseen valvontaan on 
kuuluttava virallinen valvonta, jota 
suoritetaan niiden toimenpiteiden 
noudattamisen todentamiseksi, joita 
komissio on hyväksynyt tämän asetuksen 
137 artiklan mukaisesti, asetuksen (EY) 
N:o 178/2002 53 artiklan mukaisesti ja 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] VI osan 
mukaisesti, jollei toimenpiteiden 
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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, asetuksen (EU) N:o 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the production and making available on 
the market of plant reproductive material] 
41 ja 144 artiklan mukaisesti ja asetuksen 
(EU) N:o XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] VI osan 
mukaisesti, jollei toimenpiteiden 
vahvistamisesta annetussa päätöksessä 
toisin edellytetä.

vahvistamisesta annetussa päätöksessä 
toisin edellytetä;

Or. en

Tarkistus 742
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisen kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun viralliseen valvontaan ei 
sisälly virallinen valvonta, jota 
suoritetaan niiden tilapäisten rajoitusten, 
vaatimusten tai muiden 
taudintorjuntatoimenpiteiden 
noudattamisen todentamiseksi, joita 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet asetuksen (EU) N:o 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 55 artiklan 1 kohdan, 56 
artiklan, 61 artiklan, 62 artiklan, 64 
artiklan, 65 artiklan, 68 artiklan 1 kohdan 
ja 69 artiklan mukaisesti ja saman 
asetuksen 55 artiklan 2 kohdan, 63 
artiklan, 67 artiklan ja 68 artiklan 2 
kohdan nojalla annettujen sääntöjen 
mukaisesti sekä asetuksen (EU) N:o 

Poistetaan.
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XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] 16 artiklan mukaisesti;

Or. fr

Perustelu

Kaikkia toimintoja, mukaan lukien muita virallisia toimia, joilla edistetään säännösten 
noudattamista sekä eläinten ja kasvien terveyttä, on voitava rahoittaa samoin perustein. 
Kyseessä ovat joka tapauksessa virallisten valvontayksiköiden suorittamat toimenpiteet. 
Niiden virallisia valvontatoimia ja muuta virallista toimintaa ei voida aina erotella.

Tarkistus 743
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisen kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun viralliseen valvontaan ei 
sisälly virallinen valvonta, jota 
suoritetaan niiden tilapäisten rajoitusten, 
vaatimusten tai muiden 
taudintorjuntatoimenpiteiden 
noudattamisen todentamiseksi, joita 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet asetuksen (EU) N:o 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 55 artiklan 1 kohdan, 56 
artiklan, 61 artiklan, 62 artiklan, 64 
artiklan, 65 artiklan, 68 artiklan 1 kohdan 
ja 69 artiklan mukaisesti ja saman 
asetuksen 55 artiklan 2 kohdan, 63 
artiklan, 67 artiklan ja 68 artiklan 2 
kohdan nojalla annettujen sääntöjen 
mukaisesti sekä asetuksen (EU) N:o 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] 16 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.
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Or. es

Perustelu

Tarkoituksena on poissulkeminen. On sovittu, että muihin eläinten terveyttä koskeviin 
valvontatoimiin liittyisi maksu, eli seuranta- ja hävittämisohjelmat asetettaisiin samaan 
asemaan virallisen valvonnan kanssa.

Tarkistus 744
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisen kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun viralliseen valvontaan ei 
sisälly virallinen valvonta, jota 
suoritetaan niiden tilapäisten rajoitusten, 
vaatimusten tai muiden 
taudintorjuntatoimenpiteiden 
noudattamisen todentamiseksi, joita 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet asetuksen (EU) N:o 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 55 artiklan 1 kohdan, 56 
artiklan, 61 artiklan, 62 artiklan, 64 
artiklan, 65 artiklan, 68 artiklan 1 kohdan 
ja 69 artiklan mukaisesti ja saman 
asetuksen 55 artiklan 2 kohdan, 63 
artiklan, 67 artiklan ja 68 artiklan 2 
kohdan nojalla annettujen sääntöjen 
mukaisesti sekä asetuksen (EU) N:o 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
protective measures against pests of 
plants] 16 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 745
Bart Staes
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Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisen kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun viralliseen valvontaan ei 
sisälly virallinen valvonta, jota suoritetaan 
niiden tilapäisten rajoitusten, vaatimusten 
tai muiden taudintorjuntatoimenpiteiden 
noudattamisen todentamiseksi, joita 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet asetuksen (EU) N:o 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 55 artiklan 1 kohdan, 56 
artiklan, 61 artiklan, 62 artiklan, 64 
artiklan, 65 artiklan, 68 artiklan 1 kohdan 
ja 69 artiklan mukaisesti ja saman 
asetuksen 55 artiklan 2 kohdan, 63 artiklan, 
67 artiklan ja 68 artiklan 2 kohdan nojalla 
annettujen sääntöjen mukaisesti sekä 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] 16 artiklan 
mukaisesti;

a) kyseisen kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuun viralliseen valvontaan ei 
sisälly virallinen valvonta, jota suoritetaan 
niiden tilapäisten rajoitusten, vaatimusten 
tai muiden taudintorjuntatoimenpiteiden 
noudattamisen todentamiseksi, joita 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
hyväksyneet asetuksen (EU) N:o 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 55 artiklan 1 kohdan, 56 
artiklan, 61 artiklan, 62 artiklan, 64 
artiklan, 65 artiklan, 68 artiklan 1 kohdan 
ja 69 artiklan mukaisesti ja saman 
asetuksen 55 artiklan 2 kohdan, 63 artiklan, 
67 artiklan ja 68 artiklan 2 kohdan nojalla 
annettujen sääntöjen mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 746
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseisen kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuun viralliseen valvontaan ei 
sisälly virallinen valvonta, jota suoritetaan 
1 artiklan 2 kohdan j ja k alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
todentamiseksi.

b) kyseisen kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitettuun viralliseen valvontaan ei 
sisälly virallinen valvonta, jota suoritetaan 
1 artiklan 2 kohdan j ja k alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamisen 
todentamiseksi. Tästä huolimatta SAN-, 
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SMM- ja APT-järjestelmien tuote-
eritelmien tai luonnonmukaisen 
maatalouden erityissäännösten 
noudattamisen tarkistamisesta voi 
aiheutua kustannuksia kyseisten 
järjestelmien piiriin kuuluville toimijoille.

Or. es

Perustelu

Luonnonmukainen maatalous ja eriytetyt korkealaatuiset tuotteet eivät kuulu pakollisten 
maksujen osalta annettujen sääntöjen soveltamisalaan. Jos tiettyjä viralliseen valvontaan 
kuuluvia tehtäviä siirretään yksityisille sertifiointielimille, korvausten maksaminen toimijoille 
ei sovi yhteen sen kanssa, että peritään maksuja.

Tarkistus 747
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. maksut, jotka peritään liitteessä 
(määritellään myöhemmin) tarkoitetuista 
erityisistä toiminnoista eivät ole alemmat 
kuin liitteessä (määritellään myöhemmin) 
eritellyt vähimmäismäärät).

Or. en

Tarkistus 748
Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
78 artikla

Komission teksti Tarkistus

78 artikla Poistetaan.

Kustannukset
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1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
perittävä maksuja 77 artiklan mukaisesti 
seuraavien kustannusten kattamiseksi:

a) viralliseen valvontaan osallistuvan 
henkilöstön palkat, tukihenkilöstö 
mukaan luettuna, sen sosiaaliturva-, 
eläke- ja vakuutuskustannukset;

b) tilojen ja laitteiden kustannukset, 
mukaan luettuna ylläpito- ja 
vakuutuskustannukset;

c) kulutushyödykkeiden, palvelujen ja 
työkalujen kustannukset;

d) a alakohdassa tarkoitetun henkilöstön 
koulutuskustannukset, lukuun ottamatta 
koulutusta, joka on tarpeen sen 
pätevyyden hankkimiseksi, jota tarvitaan 
toimivaltaisten viranomaisten 
palvelukseen pääsemiseksi;

e) a alakohdassa tarkoitetun henkilöstön 
matkakustannukset ja niihin liittyvät 
oleskelukustannukset;

f) näytteenoton sekä laboratoriossa 
tehtävien analyysien, testien ja 
diagnoosien kustannukset.

2. Jos maksuja 77 artiklan mukaisesti 
perivät toimivaltaiset viranomaiset 
suorittavat myös muita toimia, ainoastaan 
se osa tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista kustannustekijöistä, joka 
johtuu 77 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta virallisesta valvonnasta, 
otetaan huomioon maksujen laskennassa.

Or. it

Tarkistus 749
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
78 artikla



PE526.078v01-00 56/112 AM\1013306FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

78 artikla Poistetaan.

Kustannukset

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
perittävä maksuja 77 artiklan mukaisesti 
seuraavien kustannusten kattamiseksi:

a) viralliseen valvontaan osallistuvan 
henkilöstön palkat, tukihenkilöstö 
mukaan luettuna, sen sosiaaliturva-, 
eläke- ja vakuutuskustannukset;

b) tilojen ja laitteiden kustannukset, 
mukaan luettuna ylläpito- ja 
vakuutuskustannukset;

c) kulutushyödykkeiden, palvelujen ja 
työkalujen kustannukset;

d) a alakohdassa tarkoitetun henkilöstön 
koulutuskustannukset, lukuun ottamatta 
koulutusta, joka on tarpeen sen 
pätevyyden hankkimiseksi, jota tarvitaan 
toimivaltaisten viranomaisten 
palvelukseen pääsemiseksi;

e) a alakohdassa tarkoitetun henkilöstön 
matkakustannukset ja niihin liittyvät 
oleskelukustannukset;

f) näytteenoton sekä laboratoriossa 
tehtävien analyysien, testien ja 
diagnoosien kustannukset.

2. Jos maksuja 77 artiklan mukaisesti 
perivät toimivaltaiset viranomaiset 
suorittavat myös muita toimia, ainoastaan 
se osa tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista kustannustekijöistä, joka 
johtuu 77 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta virallisesta valvonnasta, 
otetaan huomioon maksujen laskennassa.

Or. en

Tarkistus 750
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger
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Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
perittävä maksuja 77 artiklan mukaisesti 
seuraavien kustannusten kattamiseksi:

1. Toimivaltaisilla viranomaisilla on 77 
artiklan mukaisesti oikeus ottaa maksujen 
laskennassa huomioon seuraavat 
kriteerit:

Or. de

Perustelu

Koska kyse ei ole pakollisista maksuista, määritellään, mitkä kustannukset laskennassa 
voidaan pääsääntöisesti ottaa huomioon.

Tarkistus 751
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
perittävä maksuja 77 artiklan mukaisesti 
seuraavien kustannusten kattamiseksi:

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 77 
artiklan mukaisesti ottaa maksujen 
laskennassa huomioon seuraavat 
kriteerit:

Or. de

Tarkistus 752
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
perittävä maksuja 77 artiklan mukaisesti

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 77 
artiklan mukaisesti periä maksuja 
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seuraavien kustannusten kattamiseksi: seuraavien kustannusten kattamiseksi:

Or. de

Tarkistus 753
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
perittävä maksuja 77 artiklan mukaisesti 
seuraavien kustannusten kattamiseksi:

1. Toimivaltaiset viranomaiset voivat periä 
maksuja 77 artiklan mukaisesti seuraavien 
kustannusten kattamiseksi:

Or. de

Tarkistus 754
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
perittävä maksuja 77 artiklan mukaisesti
seuraavien kustannusten kattamiseksi:

1. Toimivaltaiset viranomaiset, jotka 
perivät maksuja 77 artiklan mukaisesti, 
pyrkivät maksujen perinnällä seuraavien 
kustannusten kattamiseen:

Or. es

Perustelu

Johdonmukaisuus maksujen vapaaehtoisuuden kanssa.

Tarkistus 755
Astrid Lulling, Georges Bach
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Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
perittävä maksuja 77 artiklan mukaisesti 
seuraavien kustannusten kattamiseksi:

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
perittävä maksuja 77 artiklan mukaisesti 
77 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
virallisen valvonnan aiheuttamien 
kustannusten kattamiseksi:

Or. fr

Tarkistus 756
Astrid Lulling, Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) viralliseen valvontaan osallistuvan 
henkilöstön palkat, tukihenkilöstö 
mukaan luettuna, sen sosiaaliturva-, 
eläke- ja vakuutuskustannukset;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 757
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) viralliseen valvontaan osallistuvan 
henkilöstön palkat, tukihenkilöstö 
mukaan luettuna, sen sosiaaliturva-, 
eläke- ja vakuutuskustannukset;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 758
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) viralliseen valvontaan osallistuvan 
henkilöstön palkat, tukihenkilöstö mukaan 
luettuna, sen sosiaaliturva-, eläke- ja 
vakuutuskustannukset;

a) viralliseen valvontaan osallistuvan 
henkilöstön palkat, tukihenkilöstö mukaan 
luettuna; nämä kustannukset eivät sisällä 
henkilöstön sosiaaliturva-, eläke- ja 
vakuutuskustannuksia;

Or. de

Perustelu

Henkilöstön sosiaaliturva-, eläke- ja vakuutuskustannuksia ei pitäisi rahoittaa elintarvikealan 
toimijan maksuista, vaan yleisen talousarvion varoista.

Tarkistus 759
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tilojen ja laitteiden kustannukset, 
mukaan luettuna ylläpito- ja 
vakuutuskustannukset;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Näitä kustannuksia ei pitäisi rahoittaa elintarvikealan toimijan maksuista, vaan yleisen 
talousarvion varoista.

Tarkistus 760
Astrid Lulling, Georges Bach
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Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tilojen ja laitteiden kustannukset, 
mukaan luettuna ylläpito- ja 
vakuutuskustannukset;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 761
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tilojen ja laitteiden kustannukset, 
mukaan luettuna ylläpito- ja 
vakuutuskustannukset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 762
Astrid Lulling, Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kulutushyödykkeiden, palvelujen ja 
työkalujen kustannukset;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 763
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) a alakohdassa tarkoitetun henkilöstön 
koulutuskustannukset, lukuun ottamatta 
koulutusta, joka on tarpeen sen 
pätevyyden hankkimiseksi, jota tarvitaan 
toimivaltaisten viranomaisten 
palvelukseen pääsemiseksi;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Näitä kustannuksia ei pitäisi rahoittaa elintarvikealan toimijan maksuista, vaan yleisen 
talousarvion varoista.

Tarkistus 764
Astrid Lulling, Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) a alakohdassa tarkoitetun henkilöstön 
koulutuskustannukset, lukuun ottamatta 
koulutusta, joka on tarpeen sen 
pätevyyden hankkimiseksi, jota tarvitaan 
toimivaltaisten viranomaisten 
palvelukseen pääsemiseksi;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 765
Astrid Lulling, Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) a alakohdassa tarkoitetun henkilöstön 
matkakustannukset ja niihin liittyvät 
oleskelukustannukset;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 766
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) a alakohdassa tarkoitetun henkilöstön 
matkakustannukset ja niihin liittyvät 
oleskelukustannukset;

e) henkilöstön matkakustannukset 
virallisten valvontatehtävien 
suorittamiseksi ja niihin liittyvät 
oleskelukustannukset;

Or. en

Tarkistus 767
Astrid Lulling, Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) näytteenoton sekä laboratoriossa 
tehtävien analyysien, testien ja 
diagnoosien kustannukset.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 768
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato
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Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
esitettävä maksujen laskentaperusteita 
koskevat tiedot.

Or. en

Tarkistus 769
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos maksuja 77 artiklan mukaisesti 
perivät toimivaltaiset viranomaiset 
suorittavat myös muita toimia, ainoastaan 
se osa tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista kustannustekijöistä, joka 
johtuu 77 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta virallisesta valvonnasta, 
otetaan huomioon maksujen laskennassa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kaikkia toimintoja, mukaan lukien muita virallisia toimia, joilla edistetään säännösten 
noudattamista sekä eläinten ja kasvien terveyttä, on voitava rahoittaa samoin perustein. Näin 
voitaisiin jakaa kiinteämääräisesti maksut, jotka liittyvät taudin torjumiseen, jotta pelkästään 
yksi toimija ei joudu vastaamaan näistä kustannuksista.

Tarkistus 770
Astrid Lulling, Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jos maksuja 77 artiklan mukaisesti 
perivät toimivaltaiset viranomaiset
suorittavat myös muita toimia, ainoastaan 
se osa tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista kustannustekijöistä, joka 
johtuu 77 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta virallisesta valvonnasta, 
otetaan huomioon maksujen laskennassa.

2. Toimivaltaiset viranomaiset ottavat 
käyttöön avoimen maksujen laskentaan 
käytettävän menettelyn, joka perustuu 
hallintokustannusten määrittämistä 
koskevaan tunnustettuun menetelmään, 
ja kustannusten kohdistamista koskevan 
menettelyn alojen ja yritysten 
erityispiirteiden perusteella, mukaan 
lukien mahdollisuus periä 
kiinteämääräisiä maksuja.

Or. fr

Tarkistus 771
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos maksuja 77 artiklan mukaisesti 
perivät toimivaltaiset viranomaiset 
suorittavat myös muita toimia, ainoastaan 
se osa tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista kustannustekijöistä, joka 
johtuu 77 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
virallisesta valvonnasta, otetaan huomioon 
maksujen laskennassa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 772
Karin Kadenbach



PE526.078v01-00 66/112 AM\1013306FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos maksuja 77 artiklan mukaisesti 
perivät toimivaltaiset viranomaiset 
suorittavat myös muita toimia, ainoastaan 
se osa tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista kustannustekijöistä, joka
johtuu 77 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta 
virallisesta valvonnasta, otetaan huomioon 
maksujen laskennassa.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 773
Astrid Lulling, Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
79 artikla

Komission teksti Tarkistus

79 artikla Poistetaan.

Maksujen laskentaperusteet

1. Edellä olevan 77 artiklan mukaisesti 
perittävät maksut on

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

b) laskettava kunkin yksittäisen virallisen 
valvontatoimen tosiasiallisten 
kustannusten perusteella, ja niitä on 
sovellettava tällaisen virallisen valvonnan 
kohteena oleviin toimijoihin; tällainen 
maksu ei saa ylittää suoritetun virallisen 
valvonnan tosiasiallisia kustannuksia, ja 
se voidaan ilmaista osittain tai 
kokonaisuudessaan toimivaltaisten 
viranomaisten henkilöstön virallisen 
valvonnan suorittamiseen käyttämän ajan 
mukaan.

2. Edellä olevan 78 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetut 
matkakustannukset on otettava 77 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maksujen laskennassa huomioon tavalla, 
joka ei johda syrjintään toimijoiden välillä 
sen perusteella, mikä on niiden 
toimipaikan etäisyys toimivaltaisten 
viranomaisten sijaintipaikasta.

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

Or. fr

Perustelu

Toissijaisuusperiaatetta sovellettaessa valvonnasta aiheutuneiden kustannusten laskentaan 
käytetty menetelmä on määriteltävä jäsenvaltioiden tasolla. Tämä on asianmukainen taso, 
jotta voidaan ottaa huomioon alakohtaiset, alueelliset ja kansalliset erityispiirteet. Tästä 
syystä jäsenvaltioilla olisi oltava tarvittavaa joustavuutta, jotta käyttöön otetaan tehokas, 
tasapuolinen ja niiden tilanteeseen mukautettu valvonnasta aiheutuvien kustannusten 
laskentamenetelmä.

Tarkistus 774
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
79 artikla

Komission teksti Tarkistus

79 artikla Poistetaan.

Maksujen laskentaperusteet

1. Edellä olevan 77 artiklan mukaisesti 
perittävät maksut on

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

b) laskettava kunkin yksittäisen virallisen 
valvontatoimen tosiasiallisten 
kustannusten perusteella, ja niitä on 
sovellettava tällaisen virallisen valvonnan 
kohteena oleviin toimijoihin; tällainen 
maksu ei saa ylittää suoritetun virallisen 
valvonnan tosiasiallisia kustannuksia, ja 
se voidaan ilmaista osittain tai 
kokonaisuudessaan toimivaltaisten 
viranomaisten henkilöstön virallisen 
valvonnan suorittamiseen käyttämän ajan 
mukaan.

2. Edellä olevan 78 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetut 
matkakustannukset on otettava 77 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maksujen laskennassa huomioon tavalla, 
joka ei johda syrjintään toimijoiden välillä 
sen perusteella, mikä on niiden 
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toimipaikan etäisyys toimivaltaisten 
viranomaisten sijaintipaikasta.

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

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus ylittää sen toimivallan. Se, miten toimivaltaiset viranomaiset rahoittavat 
virallisen valvonnan, kuuluu jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

Tarkistus 775
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
79 artikla

Komission teksti Tarkistus

79 artikla Poistetaan.

Maksujen laskenta

1. Edellä olevan 77 artiklan mukaisesti 
perittävät maksut on

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

b) laskettava kunkin yksittäisen virallisen 
valvontatoimen tosiasiallisten 
kustannusten perusteella, ja niitä on 
sovellettava tällaisen virallisen valvonnan 
kohteena oleviin toimijoihin; tällainen 
maksu ei saa ylittää suoritetun virallisen 
valvonnan tosiasiallisia kustannuksia, ja 
se voidaan ilmaista osittain tai 
kokonaisuudessaan toimivaltaisten 
viranomaisten henkilöstön virallisen 
valvonnan suorittamiseen käyttämän ajan 
mukaan.

2. Edellä olevan 78 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetut 
matkakustannukset on otettava 77 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
maksujen laskennassa huomioon tavalla, 
joka ei johda syrjintään toimijoiden välillä 
sen perusteella, mikä on niiden 
toimipaikan etäisyys toimivaltaisten 
viranomaisten sijaintipaikasta.

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

Or. de

Tarkistus 776
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maksujen laskenta (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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Or. de

Tarkistus 777
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maksujen laskenta (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 778
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maksujen laskenta (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 779
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 77 artiklan mukaisesti 1. Edellä olevan 77 artiklan mukaisten 
maksujen perinnässä otetaan huomioon 
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perittävät maksut on seuraavat tekijät

– kyseisen yrityksen tyyppi ja tähän 
liittyvät riskitekijät;

– tuotannoltaan pienten yritysten edut;

– tuotannossa, jalostuksessa ja jakelussa 
käytetyt perinteiset menetelmät;

– sellaisilla alueilla sijaitsevien yritysten 
tarpeet, joilla on erityisiä maantieteellisiä 
rajoituksia.

Or. de

Perustelu

Olemassa olevat mahdollisuudet huomioida tiettyjen yritysten erityinen tilanne maksujen 
määrittämisessä olisi säilytettävä myös tulevaisuudessa.

Tarkistus 780
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 77 artiklan mukaisesti 
perittävät maksut on

1. Määrittäessään edellä olevan 77 
artiklan mukaisesti toimijalta perittävien 
maksujen suuruutta, jäsenvaltiot voivat

Or. de

Perustelu

Viranomaisilla on maksujen ja kustannusosuuksien perinnässä käytössään kaksi 
mahdollisuutta: Ne voivat periä joko kiinteämääräisen maksun tai osuuden tai 
valvontakohtaisen maksun. Maksun määrän laskennassa on otettava huomioon tiettyjä 
tekijöitä toimijan tarpeiden mukaisesti.

Tarkistus 781
Karin Kadenbach
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Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 77 artiklan mukaisesti 
perittävät maksut on

1. Määrittäessään edellä olevan 77 
artiklan mukaisesti toimijalta perittävien 
maksujen suuruutta, jäsenvaltiot voivat 

Or. de

Tarkistus 782
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta – -a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-a a) Perittävät maksut määritetään 
toimivaltaisille viranomaisille tiettynä 
ajanjaksona koituneiden kustannusten 
perusteella 78 artiklan mukaisesti. Tällöin 
tietyt kustannustekijät voidaan laskea 
kiinteämääräisinä toimivaltaisen 
viranomaisen harkinnan ja julkisten 
tietojen mukaan.

Or. de

Perustelu

Hallinnollisen taakan helpottamiseksi voi olla perusteltua laskea tietyt kustannustekijät 
kiinteämääräisinä yksittäisten valvontojen yhteydessä tosiasiallisesti syntyneiden 
kustannusten sijaan. Toimivaltaisille viranomaisille olisi annettava tämä mahdollisuus. Nämä 
kiinteät maksut on asetettava julkisesti saataville. 

Tarkistus 783
Horst Schnellhardt

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

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 784
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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laajuudesta sekä siihen liittyvistä 
riskitekijöistä aiheutuva vaikutus tämän 
virallisen valvonnan 
kokonaiskustannusten jakautumiseen; tai

Or. de

Perustelu

Kustannusten kantamiseen tulisi osallistua vain ne yritykset, joissa tehtyjen virallisten 
valvontojen suorittamisesta kustannukset tosiasiassa ovat koituneet. Tämä lisää 
läpinäkyvyyttä ja luottamusta virallisiin valvontoihin sekä toimivaltaisten viranomaisten 
motivaatiota suorittaa kyseisiä valvontoja. 

Tarkistus 785
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de



PE526.078v01-00 76/112 AM\1013306FI.doc

FI

Tarkistus 786
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) vahvistettava kiinteämääräisiksi 
toimivaltaisille viranomaisille tietyllä 
ajanjaksolla aiheutuvien virallisen 
valvonnan kokonaiskustannusten 
perusteella, ja niitä on sovellettava kaikkiin 
toimijoihin riippumatta siitä, onko jokainen 
toimija, jolta maksu peritään, virallisen 
valvonnan kohteena viiteajanjaksolla; tai

Or. de

Tarkistus 787
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) laskettava kunkin yksittäisen virallisen 
valvontatoimen tosiasiallisten 
kustannusten perusteella, ja niitä on 
sovellettava tällaisen virallisen valvonnan 
kohteena oleviin toimijoihin; tällainen 
maksu ei saa ylittää suoritetun virallisen 
valvonnan tosiasiallisia kustannuksia, ja 
se voidaan ilmaista osittain tai 
kokonaisuudessaan toimivaltaisten 
viranomaisten henkilöstön virallisen 

Poistetaan.



AM\1013306FI.doc 77/112 PE526.078v01-00

FI

valvonnan suorittamiseen käyttämän ajan 
mukaan.

Or. de

Tarkistus 788
Karin Kadenbach

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) Toimijoilta perittävien maksujen 
määrän suhteen jäsenvaltioiden on 
1 kohdan mukaisesti otettava huomioon 
seuraavat tekijät: 

a) kyseisen yrityksen tyyppi ja tähän 
liittyvät riskitekijät;

b) tuotannoltaan pienten yritysten edut;

c) tuotannossa, jalostuksessa ja jakelussa 
käytetyt perinteiset menetelmät;

d) sellaisilla alueilla sijaitsevien yritysten 
tarpeet, joilla on erityisiä maantieteellisiä 
rajoituksia

Or. de

Tarkistus 789
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimijoilta perittävien maksujen 
määrän suhteen jäsenvaltioiden on 
1 kohdan mukaisesti otettava huomioon 
seuraavat tekijät: 

a) kyseisen yrityksen tyyppi ja tähän 
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liittyvät riskitekijät;

b) tuotannoltaan pienten yritysten edut;

c) tuotannossa, jalostuksessa ja jakelussa 
käytetyt perinteiset menetelmät;

d) sellaisilla alueilla sijaitsevien yritysten 
tarpeet, joilla on erityisiä maantieteellisiä 
rajoituksia.

Or. de

Perustelu

Viranomaisilla on maksujen ja kustannusosuuksien perinnässä käytössään kaksi 
mahdollisuutta: Ne voivat periä joko kiinteämääräisen maksun tai osuuden tai 
valvontakohtaisen maksun. Maksun määrän laskennassa on otettava huomioon tiettyjä 
tekijöitä toimijan tarpeiden mukaisesti.

Tarkistus 790
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
79 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 a artikla

Vähimmäismaksut

1. Rajoittamatta 77 artiklan säännöksiä 
komissio säätää toimeenpanosäädöksellä 
tuotantoyksikkökohtaiset 
vähimmäismaksut seuraaville valvontaan 
liittyville toimille:

a. ante mortem- ja post mortem 
-tarkastukset;

b. zoonosin aiheuttajien leviämisen 
valvonta sekä muut ihmisten terveyden 
suojelemiseksi toteutettavat 
valvontatoimenpiteet;

c. leikkaamoissa tehtävät valvonnat;

d. riistan käsittelylaitoksissa tehtävät 
valvonnat;
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e. maidontuotantoa koskevat valvonnat;

f. kalastustuotteiden tuotantoa ja 
markkinoille saattamista koskevat 
valvonnat;

g. tuotteiden ja elävien eläinten 
maahantuontia ja kauttakuljetusta 
koskevat valvonnat;

h. tuotteiden ja elävien eläinten vientiä 
koskevat valvonnat;

2. Asetuksen (EY) N:o 852/2004 
6 artiklan tarkoittamissa rekisteröidyissä 
yrityksissä suoritettavia tarkastuksia 
varten komissio säätää 
toimeenpanosäädöksellä 78 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
kustannusten kattamiseksi perittävän 
vähimmäismaksun. Komissio on 
porrastanut vähimmäismaksut neljälle 
tasolle jäsenvaltioiden palkkatasot 
huomioon ottaen.

3. Jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti 
perimien maksujen määrä ei saa alittaa 
1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilla 
toimeenpanosäädöksillä asetettuja 
vähimmäismääriä.

4. Jos asetuksessa (EY) N:o 2494/95 
tarkoitetut yhdenmukaistetut 
kuluttajaindeksit (YKHI) nousevat 
maksumäärien viimeisen määrityksen 
jälkeen vähintään 5 prosenttia, komission 
on julkistettava 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut, tarkistetut vähimmäismaksut 
uudelleen viimeistään seuraavan vuoden 
1 päivä tammikuuta mennessä. Tällöin 
summat, joiden senttimäärä on suurempi 
tai yhtä suuri kuin 0,5 senttiä, 
pyöristetään ylöspäin, ja summat, joiden 
senttimäärä on pienempi kuin 0,5 senttiä, 
pyöristetään alaspäin. Yhdenmukaistetun 
kuluttajaindeksin tarkistamisen pohjana 
käytetään yhdenmukaistetun 
kuluttajaindeksin arvoa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen säädösten Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä 
julkistamisen ajankohtana. 
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5. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset 
annetaan tämän asetuksen 141 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Ottaakseen huomioon toimijoiden 
käyttämät omavalvontaa ja jäljittämistä 
koskevat järjestelmät sekä virallisten 
valvontojen yhteydessä todetun 
sääntöjenmukaisuuden tason, jäsenvaltiot 
voivat asettaa virallisesta valvonnasta 
perittävän maksun 79 artiklan mukaisissa 
toimeenpanosäädöksissä tarkoitettuja 
vähimmäismääriä pienemmäksi, jos 
virallisia valvontoja suoritetaan 
tietyntyyppisissä yrityksissä harvemmin tai 
jos ne haluavat noudattaa 79 artiklan 
kriteereitä edellyttäen, että asianomainen 
jäsenvaltio toimittaa komissiolle 
selvityksen, johon sisältyvät seuraavat 
tiedot:

a) kyseisten tuotteiden tai toiminnan 
tyyppi;

b) kyseisessä yrityksessä suoritetut 
valvonnat; ja

c) menetelmä, jolla maksun alennus on 
laskettu.

Or. de

Perustelu

Um durch die Gebühren bzw. Beiträge keine Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Wirtschaftsbeteiligten zu verursachen, ist, wie im bisherigen System, die Einhaltung von 
Untergrenzen vorzusehen. Zur einheitlichen Durchführung dieser Regel, legt die EK für 
bestimmte Tätigkeiten der amtlichen Kontrolle im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
Mindestgebühren bzw. –beiträge fest. Wie auch in der bestehenden Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 ist die Inflation zu berücksichtigen. Im Wege eines fixen Referenzwertes und auf 
Basis des harmonisierten VPI ist eine automatische Anhebung der Mindestgebühren 
gewährleistet. Dieses Element trägt wesentlich zur nachhaltigen Finanzierung der 
Kontrollsysteme bei. Durch die Festlegung von Mindesttarifen für die Durchführung von 
Revisionen ist auch sichergestellt, dass registrierte Betriebe, die nicht einem 
Zulassungsverfahren unterliegen, regelmäßig kontrolliert werden und den zuständigen 
Behörden auch dafür angemessene Mittel zur Verfügung stehen.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 791
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 78 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetut matkakustannukset 
on otettava 77 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen maksujen laskennassa 
huomioon tavalla, joka ei johda syrjintään 
toimijoiden välillä sen perusteella, mikä on 
niiden toimipaikan etäisyys toimivaltaisten 
viranomaisten sijaintipaikasta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 792
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 78 artiklan 1 kohdan e 
alakohdassa tarkoitetut matkakustannukset 
on otettava 77 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen maksujen laskennassa 
huomioon tavalla, joka ei johda syrjintään 
toimijoiden välillä sen perusteella, mikä on 
niiden toimipaikan etäisyys toimivaltaisten 
viranomaisten sijaintipaikasta.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de
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Tarkistus 793
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 794
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Toimivaltaisten viranomaisten 77 
artiklan mukaisesti perimät maksut eivät 
saa ylittää 1 kohdan a a (uusi) alakohdassa 
tarkoitettuna ajanjaksona suoritetusta 
virallisesta valvonnasta aiheutuneita 
kokonaiskustannuksia.

Or. de

Tarkistus 795
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
79 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

79 a artikla
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Vähimmäiskustannukset

1. Rajoittamatta 77 artiklan säännöksiä 
komissio säätää toimeenpanosäädöksellä 
tuotantoyksikkökohtaiset 
vähimmäismaksut seuraaville tehtäville:

a) ante mortem- ja post mortem 
-tarkastukset;

b) zoonoosin aiheuttajien leviämisen 
valvonta sekä muut ihmisten terveyden 
suojelemiseksi toteutettavat 
valvontatoimenpiteet;

c) leikkaamoissa tehtävät valvonnat; 

d) riistan käsittelylaitoksissa tehtävät 
valvonnat; 

e) maidontuotantoa koskevat valvonnat;

f) kalastustuotteiden tuotantoa ja 
markkinoille saattamista koskevat 
valvonnat;

g) tuotteiden ja elävien eläinten 
maahantuontia ja kauttakuljetusta 
koskevat valvonnat; 

h) tuotteiden ja elävien eläinten vientiä 
koskevat valvonnat;

2. Asetuksen (EY) N:o 852/2004 
6 artiklan tarkoittamissa rekisteröidyissä 
yrityksissä suoritettavia tarkastuksia 
varten komissio säätää 
toimeenpanosäädöksellä 78 artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
kustannusten kattamiseksi perittävän 
vähimmäismaksun. Komissio on 
porrastanut vähimmäismaksut neljälle 
tasolle jäsenvaltioiden palkkatasot 
huomioon ottaen.  

3. Jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti 
perimien maksujen määrä ei saa alittaa 
toimeenpanosäädöksillä säädettyjä 1 ja 
2 kohdan mukaisia vähimmäismääriä.

4. Jos asetuksessa (EY) N:o 2494/95 
tarkoitetut kuluttajaindeksit nousevat 
maksumäärien viimeisen määrityksen 
jälkeen vähintään 5 prosenttia, komission 
on julkistettava 1 ja 2 kohdassa 
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tarkoitetut, tarkistetut vähimmäismaksut 
uudelleen viimeistään seuraavan vuoden 
1 päivä tammikuuta mennessä. Tällöin 
summat, joiden senttimäärä on suurempi 
tai yhtä suuri kuin 0,5 senttiä, 
pyöristetään ylöspäin, ja summat, joiden 
senttimäärä on pienempi kuin 0,5 senttiä, 
pyöristetään alaspäin. Yhdenmukaistetun 
kuluttajaindeksin tarkistamisen pohjana 
käytetään yhdenmukaistetun 
kuluttajaindeksin arvoa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen säädösten Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä 
julkistamisen ajankohtana.

5. Edellä olevassa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset 
annetaan tämän asetuksen 141 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

6. Ottaakseen huomioon toimijoiden 
käyttämät omavalvontaa ja jäljittämistä 
koskevat järjestelmät sekä virallisen 
valvonnan yhteydessä todetun 
sääntöjenmukaisuuden tason, jäsenvaltiot 
voivat asettaa virallisesta valvonnasta 
perittävän maksun 79 artiklan mukaisissa 
toimeenpanosäädöksissä tarkoitettuja 
vähimmäismääriä pienemmäksi, jos 
virallista valvontaa suoritetaan 
tietyntyyppisissä yrityksissä harvemmin tai 
jos ne haluavat noudattaa 79 artiklan 
kriteereitä edellyttäen, että asianomainen 
jäsenvaltio toimittaa komissiolle 
selvityksen, johon sisältyvät seuraavat 
tiedot:

a) kyseisten tavaroiden tai toiminnan 
luonne;

b) kyseisessä yrityksessä järjestetyt 
valvonnat; ja

c) menetelmä, jolla maksun alennus on 
laskettu.

Or. de
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Tarkistus 796
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

80 artikla Poistetaan.

Maksujen alentaminen jatkuvasti 
säännösten mukaisesti toimivien 
toimijoiden osalta

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

Or. de

Perustelu

Kulloisenkin maksun rajoittaminen toiminnan sääntöjenmukaisuuden asteeseen ei ole 
objektiivisesti arvioitavissa. Toimivaltaisten viranomaisten on otettava toimijoiden sääntöjen 
mukainen toiminta huomioon pikemminkin valvontakäyntien tiheydessä. Näin voidaan 
vapauttaa sääntöjä noudattavat toimijat.

Tarkistus 797
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

80 artikla Poistetaan.

Maksujen alentaminen jatkuvasti 
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säännösten mukaisesti toimivien 
toimijoiden osalta

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

Or. de

Tarkistus 798
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maksujen alentaminen jatkuvasti 
säännösten mukaisesti toimivien 
toimijoiden osalta

Maksujen alentamisen mahdollisuus
jatkuvasti säännösten mukaisesti toimivien 
toimijoiden osalta

Or. de

Tarkistus 799
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Vahvistettaessa maksuja 79 artiklan 1 
kohdan a alakohdan mukaisesti kuhunkin 
toimijaan sovellettavan maksun suuruus 
määritetään ottaen huomioon, miten 
toimija on aikaisemmin noudattanut 1 

Kuhunkin toimijaan sovellettavan maksun 
suuruuden määrittämisessä toimivaltaiset 
viranomaiset voivat ottaa huomioon, miten 
toimija on aikaisemmin noudattanut 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä, 
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artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä, 
mikä todetaan virallisen valvonnan kautta, 
ja jatkuvasti säännösten mukaisesti 
toimiviin toimijoihin sovellettavat maksut 
ovat tällä perusteella alhaisemmat kuin 
muihin toimijoihin sovellettavat.

mikä todetaan virallisen valvonnan kautta, 
ja jatkuvasti säännösten mukaisesti 
toimiviin toimijoihin sovellettavat maksut 
ovat tällä perusteella alhaisemmat kuin 
muihin toimijoihin sovellettavat.

Or. de

Tarkistus 800
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Johdonmukaisuus 7 artiklan kanssa, jonka mukaan maksujen olisi oltava jäsenvaltioille 
vapaaehtoisia, ja 78 artiklan kanssa, jonka mukaan virallisen valvonnan kustannukset on 
katettava. Mahdollisen maksujen alennuksen on oltava toteuttamiskelpoinen eikä se saa 
vaarantaa viimeksi mainitun vaatimuksen toteutumista.
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Tarkistus 801
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Komissio esittää 
täytäntöönpanosäädöksessä tarkemman 
määritelmän käsitteistä ’jatkuvasti 
säännösten mukaisesti toimiva toimija’ ja 
’alhaisemmat’.

Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
141 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 802
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimijoille on annettava tosite 77 
artiklan 1 kohdassa säädettyjen maksujen 
suorittamisesta.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 803
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 804
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

Toimija tai sen edustaja ovat selvemmin osoitettavissa, kun vastuu rajataan lähetyksen 
saapumishetkeen.

Tarkistus 805
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
82 artikla
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Komission teksti Tarkistus

82 artikla Poistetaan.

Maksupalautukset ja mikroyrityksiä 
koskeva vapautus

1. Edellä olevassa 77 artiklassa säädettyjä 
maksuja ei saa palauttaa suoraan eikä 
välillisesti, jolleivät ne ole aiheettomasti 
perittyjä.

2. Yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma ei ylitä kahta 
miljoonaa euroa, vapautetaan 77 
artiklassa säädetyistä maksuista.

3. Edellä 77, 78 ja 79 artiklassa tarkoitetut 
kustannukset eivät sisällä 2 kohdassa 
tarkoitettuihin yrityksiin kohdistuvan 
virallisen valvonnan suorittamisesta 
aiheutuneita kustannuksia.

Or. de

Perustelu

Tuotannoltaan pienten yritysten edut tai tuotannon, jalostuksen ja jakelun perinteiset 
menetelmät otetaan huomioon 79 artiklan 1 kohdan tarkistuksessa.

Tarkistus 806
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
82 artikla

Komission teksti Tarkistus

82 artikla Poistetaan.

Maksupalautukset ja mikroyrityksiä 
koskeva vapautus

1. Edellä olevassa 77 artiklassa säädettyjä 
maksuja ei saa palauttaa suoraan eikä 
välillisesti, jolleivät ne ole aiheettomasti 
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perittyjä.

2. Yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma ei ylitä kahta 
miljoonaa euroa, vapautetaan 77 
artiklassa säädetyistä maksuista.

3. Edellä 77, 78 ja 79 artiklassa tarkoitetut 
kustannukset eivät sisällä 2 kohdassa 
tarkoitettuihin yrityksiin kohdistuvan 
virallisen valvonnan suorittamisesta 
aiheutuneita kustannuksia.

Or. en

Perustelu

Komission mikroyrityksille myöntämä vapautus on liian laaja. Huomattava osuus toimijoista 
jäisi siten toimenpiteen ulkopuolelle.

Tarkistus 807
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
82 artikla

Komission teksti Tarkistus

82 artikla Poistetaan.

Maksupalautukset ja mikroyrityksiä 
koskeva vapautus

1. Edellä olevassa 77 artiklassa säädettyjä 
maksuja ei saa palauttaa suoraan eikä 
välillisesti, jolleivät ne ole aiheettomasti 
perittyjä.

2. Yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma ei ylitä kahta 
miljoonaa euroa, vapautetaan 77 
artiklassa säädetyistä maksuista.

3. Edellä 77, 78 ja 79 artiklassa tarkoitetut 
kustannukset eivät sisällä 2 kohdassa 
tarkoitettuihin yrityksiin kohdistuvan 
virallisen valvonnan suorittamisesta 
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aiheutuneita kustannuksia.

Or. de

Perustelu

Poikkeussääntely voidaan poistaa, sillä jäsenvaltioiden on maksujen määrittämisessä otettava 
huomioon yritystoiminnan luonne ja laajuus 79 artiklan uuden 2 kohdan mukaisesti. Se, missä 
määrin tällä on vaikutusta maksujen suuruuteen, on yksittäisten jäsenvaltioiden päätettävissä.

Tarkistus 808
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
82 artikla

Komission teksti Tarkistus

82 artikla Poistetaan.

Maksupalautukset ja mikroyrityksiä 
koskeva vapautus

1. Edellä olevassa 77 artiklassa säädettyjä 
maksuja ei saa palauttaa suoraan eikä 
välillisesti, jolleivät ne ole aiheettomasti 
perittyjä.

2. Yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma ei ylitä kahta 
miljoonaa euroa, vapautetaan 77 
artiklassa säädetyistä maksuista.

3. Edellä 77, 78 ja 79 artiklassa tarkoitetut 
kustannukset eivät sisällä 2 kohdassa 
tarkoitettuihin yrityksiin kohdistuvan 
virallisen valvonnan suorittamisesta 
aiheutuneita kustannuksia.

Or. de

Tarkistus 809
Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
82 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maksupalautukset ja mikroyrityksiä 
koskeva vapautus

Maksupalautukset ja vapautus

Or. en

Tarkistus 810
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maksupalautukset ja mikroyrityksiä 
koskeva vapautus

Maksupalautukset

Or. en

Tarkistus 811
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevassa 77 artiklassa säädettyjä 
maksuja ei saa palauttaa suoraan eikä 
välillisesti, jolleivät ne ole aiheettomasti 
perittyjä.

1. Edellä olevassa 77 artiklassa säädettyjä 
maksuja ei saa palauttaa suoraan eikä 
välillisesti, jolleivät ne ole aiheettomasti 
perittyjä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
valtiontukeen sovellettavan unionin 
lainsäädännön mukaisesti vapauttaa 
kokonaan tai osittain yritykset, jotka 
markkinoivat tuotteitaan rajoitetuilla 
markkinoilla, jos tämä vapautus ei 
vaikuta kielteisesti kilpailuun unionissa.

Or. en
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Tarkistus 812
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma ei ylitä kahta 
miljoonaa euroa, vapautetaan 77 
artiklassa säädetyistä maksuista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 813
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma ei ylitä kahta 
miljoonaa euroa, vapautetaan 77 
artiklassa säädetyistä maksuista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 814
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai 

Poistetaan.
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taseen loppusumma ei ylitä kahta 
miljoonaa euroa, vapautetaan 77 
artiklassa säädetyistä maksuista.

Or. en

Perustelu

Useimmissa jäsenvaltioissa suurin osa tämän alan toimijoista on mikroyrityksiä. Jos valtaosa 
toimijoista vapautetaan valvonnasta, jäsenvaltioiden voi olla vaikeaa varmistaa, että 
virallista valvontaa varten on käytettävissä riittävät varat. Siksi tämä kohta pitäisi poistaa. 
Tämä merkitsee, että virallisen valvonnan rahoittamisen varmistamista koskevat toimenpiteet, 
mukaan lukien yleinen verotus tai maksut, pysyvät kansallisen toimivallan piirissä.

Tarkistus 815
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma ei ylitä kahta
miljoonaa euroa, vapautetaan 77 artiklassa 
säädetyistä maksuista.

2. Yritykset, joiden vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma ei ylitä kolmea
miljoonaa euroa, vapautetaan 77 artiklassa 
säädetyistä maksuista.

Or. de

Tarkistus 816
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma ei ylitä kahta 
miljoonaa euroa, vapautetaan 77 
artiklassa säädetyistä maksuista.

2. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa 
objektiivisten ja syrjimättömien kriteerien 
perusteella tietyt yritykset tai tietyt alat 77 
artiklassa säädetyistä maksuista, jotta 
niiden erityispiirteet ja niiden toimintaan 
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tai kokoon liittyvät riskit otetaan 
huomioon.

Or. fr

Perustelu

Kunkin jäsenvaltion on voitava vapauttaa tietyt erityisalat tai -toiminnot, etenkin aloilla, 
joiden koon vuoksi tällainen vapautus on tarpeellinen (esimerkiksi metsänviljelyalan 
materiaalit), tai jotka aiheuttavat vain vähän ongelmia ja joiden laskenta- tai 
keräämiskustannukset olisivat kohtuuttomia.

Tarkistus 817
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma ei ylitä kahta 
miljoonaa euroa, vapautetaan 77 artiklassa 
säädetyistä maksuista.

2. Mikroyritykset, sellaisina kuin ne 
määritellään kussakin jäsenvaltiossa, 
vapautetaan 77 artiklassa säädetyistä 
maksuista.

Or. en

Perustelu

Mikroyritysten määritteleminen niiden vuosittaisten tulojen (euroissa) perusteella johtaisi 
hyvin moniin vapautuksiin joissain jäsenvaltioissa, ja tämä voisi aiheuttaa ylimääräistä 
rasitetta köyhimpien jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille. Tästä syystä kunkin 
jäsenvaltion olisi vahvistettava kriteerit mikroyritysten vapauttamisesta alueellaan.

Tarkistus 818
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma ei ylitä kahta 
miljoonaa euroa, vapautetaan 77 
artiklassa säädetyistä maksuista.

2. Jäsenvaltiot, jotka soveltavat 
77 artiklassa säädettyjä maksuja, voivat 
vapauttaa maksuista yritykset, joissa on 
vähemmän kuin 10 työntekijää ja joiden 
vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma ei 
ylitä kahta miljoonaa euroa, edellyttäen 
että 78 artiklan säännöksiä noudatetaan.

Or. es

Perustelu

Edellä 78 artiklassa säädetään, että virallisen valvonnan kustannukset on katettava. 
Mahdollisen maksujen alennuksen on oltava toteuttamiskelpoinen eikä se saa vaarantaa 
tämän vaatimuksen toteutumista.

Tarkistus 819
Martin Kastler

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Yritykset, joissa on vähemmän kuin 10
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai
taseen loppusumma ei ylitä kahta
miljoonaa euroa, vapautetaan 77 artiklassa 
säädetyistä maksuista.

2. Yritykset, joissa on vähemmän kuin 
500 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto 
ei ylitä 40 miljoonaa euroa eikä taseen 
loppusumma 20 miljoonaa euroa, 
vapautetaan 77 artiklassa säädetyistä 
maksuista.

Or. de

Tarkistus 820
Astrid Lulling, Georges Bach

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Yritykset, joissa on vähemmän kuin 10 
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma ei ylitä kahta 
miljoonaa euroa, vapautetaan 77 artiklassa 
säädetyistä maksuista.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
yritykset, joissa on vähemmän kuin 10
työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto tai 
taseen loppusumma ei ylitä kahta 
miljoonaa euroa, vapautetaan osittain tai 
kokonaan 77 artiklassa säädetyistä 
maksuista.

Or. fr

Perustelu

Le secteur de production agricole et alimentaire européen est caractérisé par un nombre 
élevé de petites entreprises. L’application d’un système de recouvrement des coûts totaux des 
contrôles dans ce secteur mettra en péril la survie de ces entreprises, plus particulièrement 
dans des petits États membres où aucune économie d’échelle n’est possible. Un exemption 
complète des PME du paiement des redevances n’est pas non plus réalisable, car elle 
reviendrait à imputer l’intégralité des coûts des contrôles sur seulement quelques entreprises, 
mettant des dernières alors en difficulté.

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

Tarkistus 821
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 77, 78 ja 79 artiklassa tarkoitetut 
kustannukset eivät sisällä 2 kohdassa 
tarkoitettuihin yrityksiin kohdistuvan 
virallisen valvonnan suorittamisesta 
aiheutuneita kustannuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 822
Anna Rosbach
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Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 77, 78 ja 79 artiklassa tarkoitetut 
kustannukset eivät sisällä 2 kohdassa 
tarkoitettuihin yrityksiin kohdistuvan 
virallisen valvonnan suorittamisesta 
aiheutuneita kustannuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 823
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 77 artiklan 1 kohdassa säädettyjen 
maksujen vahvistamisessa käytetyt tiedot 
ja menetelmä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 824
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisten maksujen kautta kerättyjen 
varojen käyttö;

b) tällaisten maksujen kautta kerättyjen 
varojen käyttö sekä suoritettujen 
valvontojen lukumäärä ja mahdollisesti 
viranomaisen vastuualueeseen kuuluvat 
valitukset. Näistä on laadittava alueellisia 
katsauksia.

Or. de
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Perustelu

Kerättyjen varojen käytön läpinäkyvyyden lisäämiseksi on tarpeellista tietää, kuinka monta 
valvontaa jäsenvaltioissa suoritetaan, ja kuinka monta hylkäystä näistä valvonnoista seuraa. 
Tietojen alueittain kohdentaminen auttaa arvioimaan, onko jäsenvaltiossa järjestettyjen 
valvontojen maantieteellinen jakauma asianmukainen ja esiintyykö rikkomuksissa alueellisia 
kertymiä. 

Tarkistus 825
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) käytössä olevat järjestelyt, joilla 
varmistetaan tällaisilla maksuilla 
kerättyjen varojen tehokas ja tiukkaan 
taloudenpitoon perustuva käyttö.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 826
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
asetettava julkisesti saataville seuraavat 
tiedot kultakin viiteajanjaksolta:

Poistetaan.

a) sille toimivaltaiselle viranomaiselle, 
jolle on suoritettava maksu 77 artiklan 1 
kohdan mukaisesti, aiheutuneet 
kustannukset jaoteltuina kutakin 77 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa 
kohti ja kutakin 78 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua kustannustekijää kohti;

b) kuhunkin toimijaryhmään ja kuhunkin 
virallisen valvonnan kategoriaan 
sovellettava 77 artiklan 1 kohdassa 
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säädettyjen maksujen määrä;

c) menetelmä, jota on käytetty 77 artiklan 
1 kohdassa säädettyjen maksujen 
vahvistamisessa, mukaan lukien tiedot ja 
arviot, joita on käytetty 79 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
kiinteämääräisten maksujen 
vahvistamisessa;

d) kun sovelletaan 79 artiklan 1 kohdan a 
alakohtaa, maksujen määrän 
mukauttamiseen käytetty 80 artiklan 
mukainen menetelmä;

e) edellä 82 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua vapautusta vastaava 
maksujen kokonaismäärä.

Or. es

Perustelu

Tiedot ovat sisäisiä, eikä niitä ole tarpeen asettaa saataville julkisesti.

Tarkistus 827
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
asetettava julkisesti saataville seuraavat 
tiedot kultakin viiteajanjaksolta:

2. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
säännöllisin väliajoin, vähintään 
kuitenkin 79 a artiklan 4 kohdassa 
säädettynä julkaisuajankohtana,
asetettava julkisesti saataville seuraavat 
tiedot kultakin viiteajanjaksolta:

Or. de

Perustelu

Läpinäkyvyys on tärkeä maksujen hyväksymistä parantava tekijä maksuihin velvoitetuissa 
yrityksissä. Kaikesta huolimatta kustannusten ja hyötyjen suhteen tulisi olla tasapainoinen ja 
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julkistettavien tietojen tulisi olla tämän tavoitteen kannalta oikeasuhteisia.

Tarkistus 828
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
asetettava julkisesti saataville seuraavat 
tiedot kultakin viiteajanjaksolta:

2. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on 
säännöllisin väliajoin, vähintään 
kuitenkin 79 a artiklan 4 kohdassa 
säädettynä julkaisuajankohtana,
asetettava julkisesti saataville seuraavat 
tiedot kultakin viiteajanjaksolta:

Or. de

Tarkistus 829
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sille toimivaltaiselle viranomaiselle, 
jolle on suoritettava maksu 77 artiklan 1 
kohdan mukaisesti, aiheutuneet 
kustannukset jaoteltuina kutakin 77 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa 
kohti ja kutakin 78 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua kustannustekijää kohti;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Läpinäkyvyys on tärkeä maksujen hyväksymistä parantava tekijä maksuihin velvoitetuissa 
yrityksissä. Kaikesta huolimatta kustannusten ja hyötyjen suhteen tulisi olla tasapainoinen ja 
julkistettavien tietojen tulisi olla tämän tavoitteen kannalta oikeasuhteisia. 
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Tarkistus 830
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sille toimivaltaiselle viranomaiselle, 
jolle on suoritettava maksu 77 artiklan 1 
kohdan mukaisesti, aiheutuneet 
kustannukset jaoteltuina kutakin 77 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa 
kohti ja kutakin 78 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua kustannustekijää kohti;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 831
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sille toimivaltaiselle viranomaiselle, 
jolle on suoritettava maksu 77 artiklan 1 
kohdan mukaisesti, aiheutuneet 
kustannukset jaoteltuina kutakin 77 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa 
kohti ja kutakin 78 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua kustannustekijää kohti;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 832
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kuhunkin toimijaryhmään ja kuhunkin 
virallisen valvonnan kategoriaan
sovellettava 77 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen maksujen määrä;

b) kuhunkin toimijaryhmään ja viralliseen 
valvontaan sovellettava 77 artiklan 1 
kohdassa säädettyjen maksujen määrä;

Or. de

Tarkistus 833
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuhunkin toimijaryhmään ja kuhunkin 
virallisen valvonnan kategoriaan
sovellettava 77 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen maksujen määrä;

b) kuhunkin toimijaryhmään ja viralliseen 
valvontaan sovellettava 77 artiklan 1 
kohdassa säädettyjen maksujen määrä;

Or. de

Tarkistus 834
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuhunkin toimijaryhmään ja kuhunkin 
virallisen valvonnan kategoriaan 
sovellettava 77 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen maksujen määrä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 835
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuhunkin toimijaryhmään ja kuhunkin 
virallisen valvonnan kategoriaan 
sovellettava 77 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen maksujen määrä;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 836
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) menetelmä, jota on käytetty 77 artiklan 1 
kohdassa säädettyjen maksujen 
vahvistamisessa, mukaan lukien tiedot ja 
arviot, joita on käytetty 79 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
kiinteämääräisten maksujen 
vahvistamisessa;

c) menetelmä, jota on käytetty 77 artiklan 1 
kohdassa säädettyjen maksujen 
vahvistamisessa,

Or. de

Tarkistus 837
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) menetelmä, jota on käytetty 77 artiklan 1 
kohdassa säädettyjen maksujen 
vahvistamisessa, mukaan lukien tiedot ja 
arviot, joita on käytetty 79 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 

c) menetelmä, jota on käytetty 77 artiklan 1 
kohdassa säädettyjen maksujen 
vahvistamisessa,
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kiinteämääräisten maksujen 
vahvistamisessa;

Or. de

Tarkistus 838
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) menetelmä, jota on käytetty 77 artiklan 1 
kohdassa säädettyjen maksujen 
vahvistamisessa, mukaan lukien tiedot ja 
arviot, joita on käytetty 79 artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
kiinteämääräisten maksujen 
vahvistamisessa;

c) menetelmä, jota on käytetty 77 artiklan 1 
kohdassa säädettyjen maksujen 
vahvistamisessa, mukaan lukien tiedot ja 
arviot, joita on käytetty 79 artiklan 1 
kohdan a a (uusi) alakohdassa 
tarkoitettujen kiinteämääräisten maksujen 
vahvistamisessa;

Or. de

Tarkistus 839
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kun sovelletaan 79 artiklan 1 kohdan a 
alakohtaa, maksujen määrän 
mukauttamiseen käytetty 80 artiklan 
mukainen menetelmä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 840
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kun sovelletaan 79 artiklan 1 kohdan a 
alakohtaa, maksujen määrän 
mukauttamiseen käytetty 80 artiklan
mukainen menetelmä;

d) maksujen määrän mukauttamiseen 
käytetty 79 artiklan 1 kohdan ja 80 artiklan 
mukainen menetelmä;

Or. de

Perustelu

Jos maksujen määrää tiettyjen yritysten erityisten olosuhteiden vuoksi tai sääntöjen mukaisen 
toiminnan vuoksi muutetaan, määrän muutoksessa käytetty menetelmä on ilmoitettava.

Tarkistus 841
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) edellä 82 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua vapautusta vastaava 
maksujen kokonaismäärä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 842
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) edellä 82 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua vapautusta vastaava 
maksujen kokonaismäärä.

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 843
Karin Kadenbach

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio tarkistaa, vastaavatko 
maksut tämän asetuksen vaatimuksia.

Or. de

Tarkistus 844
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Ehdotus asetukseksi
83 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

83 a artikla

Komissio tarkistaa, vastaavatko maksut 
tämän asetuksen vaatimuksia.

Or. de

Tarkistus 845
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 846
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 847
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisävalvonnasta perittävien maksujen 
määrittäminen tapahtuu tosiasiallisesti 
syntyneiden kustannusten perusteella 
78 artiklan mukaisesti. Jos tosiasialliset 
matkakustannukset luetaan 79 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuun 
kiinteämääräiseen summaan, 
kiinteämääräistä summaa käytetään 
maksujen laskemiseen.

Or. de

Perustelu

Jälkitarkastusten kustannusten ei missään nimessä tulisi olla säännöllisen valvonnan 
kustannuksia pienemmät.
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Tarkistus 848
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
84 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikki tässä artiklassa tarkoitetut 
kustannukset peritään toimijoilta, joiden 
vuoksi lisävalvonta järjestetään.

Or. en

Tarkistus 849
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komission teksti Tarkistus

b a) viralliset merkit ja merkinnät

Or. es

Perustelu

Johdonmukaisuus ehdotettujen määritelmien kanssa.

Tarkistus 850
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komission teksti Tarkistus

b c) terveystodistukset

Or. es
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Perustelu

Johdonmukaisuus ehdotettujen määritelmien kanssa.

Tarkistus 851
Bart Staes
Verts/ALE -ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
85 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun kyseessä ovat eläimet ja 
eläinperäiset tuotteet, vain virallinen 
eläinlääkäri voi allekirjoittaa ja antaa 
viralliset todistukset ja viralliset 
varmennukset.

Or. en

Tarkistus 852
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän asetuksen 87, 88 ja 89 artiklaa 
sovelletaan myös virallisiin todistuksiin, 
jotka tarvitaan eläin- ja tavaralähetysten 
viennissä kolmansiin maihin.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Viennin ei pitäisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, etenkin kun neuvottelut tätä 
toimintaa koskevista vaatimuksista (mukaan lukien todistuksen tyyppi) käydään 
jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä.
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Tarkistus 853
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun tarkoituksena on myöntää 
virallinen todistus 1 artiklan 2 kohdan 
j alakohdassa, 85 artiklan 2 kohdassa 
mainittujen säännösten lisäksi, 
tarkoitetuille tuotteille, toimeksiannon 
saanut elin toimii ja akkreditoidaan 
standardin ISO/IEC 17065: 2012 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Luonnonmukaista viljelyä koskevat asiakirjatodisteet esitetään standardiin EN ISO/IEC 
17065 perustuvan sertifiointiprosessin perusteella. Siinä esitetään kaikki tiedot. Standardin 
EN ISO/IEC 17065 vaatimuksia sovelletaan sertifiointia koskevissa toimenpiteissä, ja ne 
pitäisi sen vuoksi nimenomaisesti mainita lainsäädännössä.


