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Tarkistus 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Virallisia todistuksia myöntävät 
toimivaltaiset viranomaiset.

1. Virallisia todistuksia myöntävät 
toimivaltaiset viranomaiset tai 25–
32 artiklan mukaisesti toimeksiannon 
saaneet elimet.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen asetusehdotuksen 85 artiklan 2 kohtaan esitetyn tarkistuksen 
kanssa.

Tarkistus 855
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) heillä ei saa olla eturistiriitaa 
todistettavan asian suhteen, ja heidän on 
toimittava puolueettomasti;

a) heillä ei saa olla eturistiriitaa 
todistettavan asian suhteen, ja heidän on 
toimittava riippumattomasti ja
puolueettomasti;

Or. en

Tarkistus 856
Martina Anderson

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

a) todistuksen myöntävän virkamiehen 
väliaikainen pidättäminen 
virantoimituksesta;

a) todistuksen myöntävän virkamiehen 
pidättäminen virantoimituksesta;

Or. en

Tarkistus 857
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) ne on laadittava jollakin unionin 
toimielinten virallisista kielistä;

b) ne on laadittava jollakin unionin 
toimielinten virallisista kielistä tai jonkun 
jäsenvaltion virallisella kielellä;

Or. en

Tarkistus 858
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) on puolueetonta, eikä henkilöstöön 
kuuluvilla ole eturistiriitaa sen suhteen, 
mitä virallisilla varmennuksilla todistetaan;

a) on riippumatonta, puolueetonta, eikä 
henkilöstöön kuuluvilla ole eturistiriitaa 
sen suhteen, mitä virallisilla 
varmennuksilla todistetaan;

Or. en

Tarkistus 859
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
nimetä Euroopan unionin 
vertailulaboratorioita 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen piiriin kuuluvilla 
aloilla, kun virallisen valvonnan tehokkuus 
on riippuvainen myös seuraavien laadusta, 
yhdenmukaisuudesta ja luotettavuudesta:

1. Komissio nimeää 
täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan 
unionin vertailulaboratorioita 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen piiriin 
kuuluvilla aloilla, kun virallisen valvonnan 
tehokkuus on riippuvainen myös 
seuraavien laadusta, yhdenmukaisuudesta 
ja luotettavuudesta:

Or. en

Tarkistus 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta – b alakohta 

Komission teksti Tarkistus

b) niitä on tarkistettava säännöllisesti. b) niitä on tarkistettava säännöllisesti joka 
viides vuosi.

Or. es

Perustelu

Nimeäminen on mielestämme tarkistettava tietyn ajan kuluessa siten, kuin muissa 
säännöksissä on vahvistettu.

Tarkistus 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) niillä on oltava kyseisellä alalla 
toimivaltaisen viranomaisen tukikirje.

Or. es

Perustelu

Olisi hyvä, että nimeäminen tapahtuisi kyseisen toimivaltaisen viranomaisen tuella.

Tarkistus 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos komissio katsoo tarpeelliseksi, se 
voi nimetä useamman kuin yhden 
vertailulaboratorion samaa tautia varten 
ja edistää näin tehtävänkiertoa niiden 
kansallisten laboratorioiden välillä, jotka 
täyttävät 3 kohdan vaatimukset.

Or. es

Perustelu

Olisi säädettävä, että useita vertailulaboratorioita voi olla olemassa yhtä määritystä tai 
tautia varten, jolloin voidaan tietyissä olosuhteissa tarjota käyttöön suurempi määrä 
resursseja.

Tarkistus 863
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

b) niiden on oltava puolueettomia eikä 
niillä saa olla eturistiriitoja niiden 
Euroopan unionin vertailulaboratorion 
ominaisuudessa suorittamien tehtävien 
osalta;

b) niiden on oltava riippumattomia,
puolueettomia eikä niillä saa olla 
eturistiriitoja niiden Euroopan unionin 
vertailulaboratorion ominaisuudessa 
suorittamien tehtävien osalta;

Or. en

Tarkistus 864
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) ne voivat saada unionin rahoitustuen 
neuvoston tietyistä eläinlääkintäalan 
kustannuksista 
26 päivänä kesäkuuta 1990 tekemän 
päätöksen 90/424/ETY nojalla;

Or. de

Perustelu

Tämä nykyään voimassa oleva säännöstö sisältyy myös asetusehdotukseen, jossa vahvistetaan 
elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien 
lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevat säännökset (29 artiklan 1 kohta). 
Ehdotuksen vastaavuustaulukon mukaan alkuperäinen säännöstö ei kuitenkaan enää sisälly 
ehdotukseen, ja se on siksi sisällytettävä uudelleen.

Tarkistus 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
91 artikla – 3 kohta – g a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

g a) niiden on varmistettava, että niiden 
henkilöstö kunnioittaa tiettyjen aiheiden, 
tulosten tai tiedotteiden 
luottamuksellisuutta.

Or. es

Perustelu

Euroopan unionin vertailulaboratorioiden toiminnan ja toimien on oltava luottamuksellisia, 
kuten nykyisin voimassa olevan asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklan 4 kohdan 
d alakohdassa säädetään.

Tarkistus 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) vertailuaineiston (eläinten terveyden 
tapauksessa kantojen ja seerumien) 
tarjoaminen maksutta ja rajoittamatta 
kansallisten vertailulaboratorioiden 
käyttöön helpottamaan analyysi-, testaus-
ja diagnosointimenetelmien 
mukauttamista ja yhdenmukaistamista;

Or. es

Tarkistus 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
menetelmien soveltamista koskeva 

b) edellä a alakohdassa tarkoitettujen 
menetelmien soveltamista koskeva 
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koordinointi kansallisten 
vertailulaboratorioiden ja tarvittaessa 
muiden virallisten laboratorioiden osalta 
erityisesti järjestämällä säännöllisesti 
laboratorioiden välisiä vertailutestejä ja 
varmistamalla tällaisten vertailutestien 
asianmukainen seuranta käytettävissä 
olevien kansainvälisesti hyväksyttyjen 
protokollien mukaisesti;

koordinointi kansallisten 
vertailulaboratorioiden osalta erityisesti 
järjestämällä säännöllisesti laboratorioiden 
välisiä vertailutestejä ja varmistamalla 
tällaisten vertailutestien asianmukainen 
seuranta käytettävissä olevien 
kansainvälisesti hyväksyttyjen protokollien 
mukaisesti. vertailulaboratoriot ilmoittavat 
toimivaltaisille viranomaisille 
laboratorioiden tekemien vertailutestien 
jatkotoimista ja tuloksista;

Or. es

Perustelu

Tehtävät olisi rajoitettavaan koskemaan ainoastaan kansallisia vertailulaboratorioita.

Tarkistus 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) koulutuskurssien järjestäminen 
kansallisten vertailulaboratorioiden ja
tarvittaessa muiden virallisten 
laboratorioiden henkilöstölle sekä 
kolmansien maiden asiantuntijoille;

d) maksuttomien koulutuskurssien 
järjestäminen kansallisten 
vertailulaboratorioiden henkilöstölle.
Koulutuskurssien järjestäminen 
tarvittaessa muiden virallisten 
laboratorioiden henkilöstölle sekä 
kolmansien maiden asiantuntijoille;

Or. es

Perustelu

On täsmennettävä, että koulutuskurssit ovat maksuttomia kansallisille vertailulaboratorioille.

Tarkistus 869
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) aktiivinen avustaminen 
elintarvikevälitteisten tautien, 
zoonoottisten tautien tai eläintautien taikka 
kasvintuhoojien esiintymien 
diagnosoinnissa tekemällä patogeeni-
isolaatteja tai tuhoojanäytteitä koskevia 
vahvistavia diagnooseja, luonnehdintoja ja 
taksonomisia tai epitsoottisia tutkimuksia;

h) aktiivinen avustaminen 
elintarvikevälitteisten tautien, 
zoonoottisten tautien tai eläintautien 
esiintymien diagnosoinnissa tekemällä 
patogeeni-isolaatteja tai tuhoojanäytteitä 
koskevia vahvistavia diagnooseja, 
luonnehdintoja ja taksonomisia tai 
epitsoottisia tutkimuksia;

Or. en

Tarkistus 870
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) aktiivinen avustaminen 
elintarvikevälitteisten tautien, 
zoonoottisten tautien tai eläintautien taikka 
kasvintuhoojien esiintymien
diagnosoinnissa tekemällä patogeeni-
isolaatteja tai tuhoojanäytteitä koskevia 
vahvistavia diagnooseja, luonnehdintoja ja 
taksonomisia tai epitsoottisia tutkimuksia;

h) aktiivinen avustaminen 
elintarvikevälitteisten tautien, 
zoonoottisten tautien tai eläintautien 
diagnosoinnissa tekemällä patogeeni-
isolaatteja tai tuhoojanäytteitä koskevia 
vahvistavia diagnooseja, luonnehdintoja ja 
taksonomisia tai epitsoottisia tutkimuksia;

Or. de

Tarkistus 871
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta – j alakohta – i alakohta
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Komission teksti Tarkistus

i) kasvintuhoojien vertailukokoelmat tai
taudinaiheuttajien vertailukannat;

i) taudinaiheuttajien vertailukannat;

Or. de

Tarkistus 872
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
92 artikla – 2 kohta – j alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) kasvintuhoojien vertailukokoelmat tai
taudinaiheuttajien vertailukannat;

i) taudinaiheuttajien vertailukantojen 
vertailukokoelmat;

Or. en

Tarkistus 873
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
92 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

92 a artikla

1. Komissio nimeää delegoiduilla 
säädöksillä elintarvikkeiden aitoutta 
tarkastelevat EU:n vertailulaboratoriot.

2. Jäsenvaltiot voivat nimetä kansallisia 
vertailulaboratorioita osaksi EU:ssa 
toimivien laboratorioiden verkkoa.

Or. en
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Tarkistus 874
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
93 artikla

Komission teksti Tarkistus

93 artikla Poistetaan.

Kasvien lisäysaineistoa käsittelevien 
Euroopan unionin vertailukeskusten 
nimeäminen

1. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä nimetä 
Euroopan unionin vertailukeskuksia, 
jotka tukevat komission, jäsenvaltioiden ja 
Euroopan kasvilajikeviraston toimintaa 1 
artiklan 2 kohdan h alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen soveltamisen 
osalta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
nimeämisistä on voimassa seuraavaa:

a) ne on tehtävä julkisen valintaprosessin 
perusteella;

b) niitä on tarkistettava säännöllisesti.

3. Kasvien lisäysaineistoa käsittelevistä 
Euroopan unionin vertailukeskuksista on 
voimassa seuraavaa:

a) niillä on oltava korkeatasoista 
tieteellistä ja teknistä asiantuntemusta 
kasvien lisäysaineistoa koskevien 
tarkastusten, näytteenoton ja testauksen 
alalla;

b) niillä on oltava soveltuvan pätevyyden 
omaava henkilökunta, jolla on riittävä 
koulutus a alakohdassa tarkoitetuilta 
aloilta, sekä tarvittava tukihenkilöstö;

c) niillä on oltava käytössään tai 
mahdollisuus saada käyttöönsä 
infrastruktuuri, laitteet ja tuotteet, joita 
tarvitaan niille annettujen tehtävien 
suorittamiseksi;

d) niiden on varmistettava, että niiden 
henkilökunnalla on hyvä tietämys a 
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alakohdassa tarkoitettujen alojen 
kansainvälisistä standardeista ja 
käytännöistä ja että niiden työssä otetaan 
huomioon kansallisella, unionin ja 
kansainvälisellä tasolla tehdyn 
tutkimuksen uusin kehitys kyseisillä 
aloilla.

Or. de

Perustelu

Tämä laajennus ei ole tarpeen tässä asetuksessa, koska kasvien terveyttä, kasvien 
lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat alakohtaiset säännöt on eriytetty.

Tarkistus 875
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
93 artikla

Komission teksti Tarkistus

93 artikla Poistetaan.

Kasvien lisäysaineistoa käsittelevien 
Euroopan unionin vertailukeskusten 
nimeäminen

1. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä nimetä 
Euroopan unionin vertailukeskuksia, 
jotka tukevat komission, jäsenvaltioiden ja 
Euroopan kasvilajikeviraston toimintaa 
1 artiklan 2 kohdan h alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen soveltamisen 
osalta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
nimeämisistä on voimassa seuraavaa:

a) ne on tehtävä julkisen valintaprosessin 
perusteella;

b) niitä on tarkistettava säännöllisesti.

3. Kasvien lisäysaineistoa käsittelevistä 
Euroopan unionin vertailukeskuksista on 
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voimassa seuraavaa:

a) niillä on oltava korkeatasoista 
tieteellistä ja teknistä asiantuntemusta 
kasvien lisäysaineistoa koskevien 
tarkastusten, näytteenoton ja testauksen 
alalla;

b) niillä on oltava soveltuvan pätevyyden 
omaava henkilökunta, jolla on riittävä 
koulutus a alakohdassa tarkoitetuilta 
aloilta, sekä tarvittava tukihenkilöstö;

c) niillä on oltava käytössään tai 
mahdollisuus saada käyttöönsä 
infrastruktuuri, laitteet ja tuotteet, joita 
tarvitaan niille annettujen tehtävien 
suorittamiseksi;

d) niiden on varmistettava, että niiden 
henkilökunnalla on hyvä tietämys a 
alakohdassa tarkoitettujen alojen 
kansainvälisistä standardeista ja 
käytännöistä ja että niiden työssä otetaan 
huomioon kansallisella, unionin ja 
kansainvälisellä tasolla tehdyn 
tutkimuksen uusin kehitys kyseisillä 
aloilla.

(Jos tarkistus hyväksytään, on poistettava 
tekstistä myös kaikki viittaukset.)

Or. en

Tarkistus 876
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
93 artikla

Komission teksti Tarkistus

93 artikla Poistetaan.

Kasvien lisäysaineistoa käsittelevien 
Euroopan unionin vertailukeskusten 
nimeäminen

1. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä nimetä 
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Euroopan unionin vertailukeskuksia, 
jotka tukevat komission, jäsenvaltioiden ja 
Euroopan kasvilajikeviraston toimintaa 1 
artiklan 2 kohdan h alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen soveltamisen 
osalta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista 
nimeämisistä on voimassa seuraavaa:

a) ne on tehtävä julkisen valintaprosessin 
perusteella;

b) niitä on tarkistettava säännöllisesti.

3. Kasvien lisäysaineistoa käsittelevistä 
Euroopan unionin vertailukeskuksista on 
voimassa seuraavaa:

a) niillä on oltava korkeatasoista 
tieteellistä ja teknistä asiantuntemusta 
kasvien lisäysaineistoa koskevien 
tarkastusten, näytteenoton ja testauksen 
alalla;

b) niillä on oltava soveltuvan pätevyyden 
omaava henkilökunta, jolla on riittävä 
koulutus a alakohdassa tarkoitetuilta 
aloilta, sekä tarvittava tukihenkilöstö;

c) niillä on oltava käytössään tai 
mahdollisuus saada käyttöönsä 
infrastruktuuri, laitteet ja tuotteet, joita 
tarvitaan niille annettujen tehtävien 
suorittamiseksi;

d) niiden on varmistettava, että niiden 
henkilökunnalla on hyvä tietämys a 
alakohdassa tarkoitettujen alojen 
kansainvälisistä standardeista ja 
käytännöistä ja että niiden työssä otetaan 
huomioon kansallisella, unionin ja 
kansainvälisellä tasolla tehdyn 
tutkimuksen uusin kehitys kyseisillä 
aloilla.

Or. de

Tarkistus 877
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
94 artikla

Komission teksti Tarkistus

94 artikla Poistetaan.

Kasvien lisäysaineistoa käsittelevien 
Euroopan unionin vertailukeskusten 
velvollisuudet ja tehtävät

Edellä olevan 93 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti nimetyt Euroopan unionin 
vertailukeskukset vastaavat komission 
hyväksymien vuotuisten tai monivuotisten 
työohjelmien mukaisesti seuraavista 
tehtävistä:

a) tieteellisen ja teknisen 
asiantuntemuksen tarjoaminen 
tehtäviensä puitteissa seuraavien osalta:

i) kasvien lisäysaineiston sertifiointia 
varten tehtävät viljelystarkastukset, 
näytteenotto ja testaus;

ii) kasvien lisäysaineiston testaus 
sertifioinnin jälkeen;

iii) kasvien lisäysaineiston testaus 
vakioaineiston luokkien osalta;

b) kasvien lisäysaineistoa koskevien 
vertailevien testien ja kenttäkokeiden 
järjestäminen;

c) koulutuskurssien järjestäminen 
toimivaltaisten viranomaisten 
henkilöstölle ja kolmansien maiden 
asiantuntijoille;

d) kasvien lisäysaineiston sertifioinnin 
yhteydessä ja sertifioinnin jälkeen 
tehtävää testausta koskevan protokollan 
sekä kasvien lisäysaineiston 
sertifioinnissa käytettävien 
suoritusindikaattorien kehittämiseen 
osallistuminen;

e) tutkimustulosten ja teknisten 
innovaatioiden levittäminen tehtäviensä 
piiriin kuuluvilla aloilla.
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Or. de

Perustelu

Tämä laajennus ei ole tarpeen tässä asetuksessa, koska kasvien terveyttä, kasvien 
lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat alakohtaiset säännöt on eriytetty.

Tarkistus 878
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
94 artikla

Komission teksti Tarkistus

94 artikla Poistetaan.

Kasvien lisäysaineistoa käsittelevien 
Euroopan unionin vertailukeskusten 
velvollisuudet ja tehtävät

Edellä olevan 93 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti nimetyt Euroopan unionin 
vertailukeskukset vastaavat komission 
hyväksymien vuotuisten tai monivuotisten 
työohjelmien mukaisesti seuraavista 
tehtävistä:

a) tieteellisen ja teknisen 
asiantuntemuksen tarjoaminen 
tehtäviensä puitteissa seuraavien osalta:

i) kasvien lisäysaineiston sertifiointia 
varten tehtävät viljelystarkastukset, 
näytteenotto ja testaus;

ii) kasvien lisäysaineiston testaus 
sertifioinnin jälkeen;

iii) kasvien lisäysaineiston testaus 
vakioaineiston luokkien osalta;

b) kasvien lisäysaineistoa koskevien 
vertailevien testien ja kenttäkokeiden 
järjestäminen;

c) koulutuskurssien järjestäminen 
toimivaltaisten viranomaisten 
henkilöstölle ja kolmansien maiden 
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asiantuntijoille;

d) kasvien lisäysaineiston sertifioinnin 
yhteydessä ja sertifioinnin jälkeen 
tehtävää testausta koskevan protokollan 
sekä kasvien lisäysaineiston 
sertifioinnissa käytettävien 
suoritusindikaattorien kehittämiseen 
osallistuminen;

e) tutkimustulosten ja teknisten 
innovaatioiden levittäminen tehtäviensä 
piiriin kuuluvilla aloilla.

Or. en

Tarkistus 879
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
94 artikla

Komission teksti Tarkistus

94 artikla Poistetaan.

Kasvien lisäysaineistoa käsittelevien 
Euroopan unionin vertailukeskusten 
velvollisuudet ja tehtävät

Edellä olevan 93 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti nimetyt Euroopan unionin 
vertailukeskukset vastaavat komission 
hyväksymien vuotuisten tai monivuotisten 
työohjelmien mukaisesti seuraavista 
tehtävistä:

a) tieteellisen ja teknisen 
asiantuntemuksen tarjoaminen 
tehtäviensä puitteissa seuraavien osalta:

i) kasvien lisäysaineiston sertifiointia 
varten tehtävät viljelystarkastukset, 
näytteenotto ja testaus;

ii) kasvien lisäysaineiston testaus 
sertifioinnin jälkeen;

iii) kasvien lisäysaineiston testaus 
vakioaineiston luokkien osalta;
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b) kasvien lisäysaineistoa koskevien 
vertailevien testien ja kenttäkokeiden 
järjestäminen;

c) koulutuskurssien järjestäminen 
toimivaltaisten viranomaisten 
henkilöstölle ja kolmansien maiden 
asiantuntijoille;

d) kasvien lisäysaineiston sertifioinnin 
yhteydessä ja sertifioinnin jälkeen 
tehtävää testausta koskevan protokollan 
sekä kasvien lisäysaineiston 
sertifioinnissa käytettävien 
suoritusindikaattorien kehittämiseen 
osallistuminen;

e) tutkimustulosten ja teknisten 
innovaatioiden levittäminen tehtäviensä 
piiriin kuuluvilla aloilla.

Or. de

Tarkistus 880
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 93 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti nimetyt Euroopan unionin 
vertailukeskukset vastaavat komission 
hyväksymien vuotuisten tai monivuotisten 
työohjelmien mukaisesti seuraavista 
tehtävistä:

Edellä olevan 93 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti nimetyt Euroopan unionin 
vertailukeskukset vastaavat seuraavista 
tehtävistä:

Or. en

Tarkistus 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
nimetä Euroopan unionin 
vertailukeskuksia, jotka tukevat komission 
ja jäsenvaltioiden toimintaa 1 artiklan 
2 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen soveltamisen osalta.

1. Komissio nimeää
täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan 
unionin vertailukeskuksia, jotka tukevat 
komission ja jäsenvaltioiden toimintaa 
1 artiklan 2 kohdan f alakohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen soveltamisen 
osalta.

Or. en

Tarkistus 882
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niillä on oltava korkeatasoista tieteellistä 
ja teknistä asiantuntemusta ihmisten ja 
eläinten välisestä suhteesta, eläinten 
käyttäytymisestä, eläinfysiologiasta sekä 
eläinten terveydestä ja ruokinnasta eläinten 
hyvinvoinnin osalta ja eläinten 
hyvinvointiin liittyvistä näkökohdista 
eläinten kaupallisen ja tieteellisen käytön 
osalta;

a) niillä on oltava soveltuvan pätevyyden 
omaava henkilökunta sekä korkeatasoista 
tieteellistä ja teknistä asiantuntemusta 
ihmisten ja eläinten välisestä suhteesta, 
eläinten käyttäytymisestä, 
eläinfysiologiasta sekä eläinten terveydestä 
ja ruokinnasta eläinten hyvinvoinnin osalta 
ja eläinten hyvinvointiin liittyvistä 
näkökohdista eläinten kaupallisen ja 
tieteellisen käytön osalta ottaen huomioon 
eettiset näkökohdat;

Or. de

Perustelu

Yhdistettiin 95 artiklan 3 kohdan b alakohdan kanssa kyseisten kohtien sisällöllisen 
päällekkäisyyden vuoksi.

Tarkistus 883
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
95 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) niillä on oltava soveltuvan pätevyyden 
omaava henkilökunta, jolla on riittävä 
koulutus a alakohdassa tarkoitetuilta 
aloilta ja eläimiin liittyvistä eettisistä 
kysymyksistä, sekä tarvittava 
tukihenkilöstö;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Sisällytettiin sisällöllisen päällekkäisyyden vuoksi 95 artiklan 3 kohdan a alakohtaan.

Tarkistus 884
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 95 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti nimetyt Euroopan unionin 
vertailukeskukset vastaavat komission 
hyväksymien vuotuisten tai monivuotisten 
työohjelmien mukaisesti seuraavista 
tehtävistä:

Edellä olevan 95 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti nimetyt Euroopan unionin 
vertailukeskukset vastaavat seuraavista 
tehtävistä:

Or. en

Tarkistus 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 95 artiklan 1 kohdan Edellä olevan 95 artiklan 1 kohdan 
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mukaisesti nimetyt Euroopan unionin 
vertailukeskukset vastaavat komission 
hyväksymien vuotuisten tai monivuotisten 
työohjelmien mukaisesti seuraavista 
tehtävistä:

mukaisesti nimetyt Euroopan unionin 
vertailukeskukset vastaavat komission 
hyväksymien vuotuisten tai monivuotisten 
työohjelmien mukaisesti seuraavien, niille 
annettujen tehtävien toteuttamisesta:

Or. es

Perustelu

Vertailukeskusten tehtäviä ei pitäisi ilmoittaa luettelossa, sillä niitä ei ole vielä vahvistettu. 
Vertailukeskusten toimet ja tehtävät on vahvistettava myöhemmin.

Tarkistus 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tieteellisen ja teknisen 
asiantuntemuksen antaminen tehtäviensä 
puitteissa asetuksen (EY) N:o 1099/2009 
20 artiklassa tarkoitetuille kansallisille 
tieteellistä tukea antaville verkostoille tai 
elimille;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Vertailukeskusten tehtäviä ei pitäisi ilmoittaa luettelossa, sillä niitä ei ole vielä vahvistettu. 
Vertailukeskusten toimet ja tehtävät on vahvistettava myöhemmin.

Tarkistus 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

b) tieteellisen ja teknisen 
asiantuntemuksen antaminen 18 artiklan 
3 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen, 
eläinten hyvinvointia koskevien 
indikaattorien kehittämistä ja soveltamista 
varten;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Vertailukeskusten tehtäviä ei pitäisi ilmoittaa luettelossa, sillä niitä ei ole vielä vahvistettu. 
Vertailukeskusten toimet ja tehtävät on vahvistettava myöhemmin.

Tarkistus 888
Marit Paulsen

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

Komission teksti Tarkistus

b a) sellaisen tunnettua tietotaitoa 
eläinten hyvinvoinnista omaavien 
laitosten verkoston koordinoiminen, joka 
voi auttaa toimivaltaisia viranomaisia ja 
sidosryhmiä asianomaisen EU:n 
lainsäädännön täytäntöönpanossa;

Or. en

Tarkistus 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) eläinten hyvinvoinnin tason arviointia 
ja eläinten hyvinvoinnin edistämistä 

Poistetaan.
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koskevien menetelmien kehittäminen tai 
niiden kehittämisen koordinointi;

Or. es

Perustelu

Vertailukeskusten tehtäviä ei pitäisi ilmoittaa luettelossa, sillä niitä ei ole vielä vahvistettu. 
Vertailukeskusten toimet ja tehtävät on vahvistettava myöhemmin.

Tarkistus 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaupallisiin tai tieteellisiin 
tarkoituksiin käytettävien eläinten 
hyvinvointia koskevien tieteellisten ja 
teknisten tutkimusten toteuttaminen;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Vertailukeskusten tehtäviä ei pitäisi ilmoittaa luettelossa, sillä niitä ei ole vielä vahvistettu. 
Vertailukeskusten toimet ja tehtävät on vahvistettava myöhemmin.

Tarkistus 891
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kaupallisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten hyvinvointia 
koskevien tieteellisten ja teknisten 
tutkimusten toteuttaminen;

d) kaupallisiin tai tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten hyvinvointia 
koskevien tieteellisten ja teknisten 
tutkimusten toteuttamisen koordinointi;
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Or. de

Perustelu

Jotta voidaan välttää toimivaltaa koskevat päällekkäisyydet EFSAn kanssa, 
vertailukeskukselle olisi annettava koordinointitehtävä, kun taas EFSA voi edelleen itse 
toteuttaa tutkimuksia.

Tarkistus 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) koulutuskurssien järjestäminen a 
alakohdassa tarkoitettujen kansallisten 
tieteellistä tukea antavien verkostojen tai 
elinten henkilökunnalle, toimivaltaisten 
viranomaisten henkilökunnalle ja 
kolmansien maiden asiantuntijoille;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Vertailukeskusten tehtäviä ei pitäisi ilmoittaa luettelossa, sillä niitä ei ole vielä vahvistettu. 
Vertailukeskusten toimet ja tehtävät on vahvistettava myöhemmin.

Tarkistus 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
96 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tutkimustulosten ja teknisten 
innovaatioiden levittäminen sekä yhteistyö 
unionin tutkimuselinten kanssa 
tehtäviensä piiriin kuuluvilla aloilla.

Poistetaan.
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Or. es

Perustelu

Vertailukeskusten tehtäviä ei pitäisi ilmoittaa luettelossa, sillä niitä ei ole vielä vahvistettu. 
Vertailukeskusten toimet ja tehtävät on vahvistettava myöhemmin.

Tarkistus 894
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä 93 artiklassa tarkoitetut kasvien 
lisäysaineistoa käsittelevät Euroopan 
unionin vertailukeskukset;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ehdotetun 93 ja 94 artiklan poistamisen mukaisesti.

Tarkistus 895
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä 93 artiklassa tarkoitetut kasvien 
lisäysaineistoa käsittelevät Euroopan 
unionin vertailukeskukset;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 896
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) edellä 93 artiklassa tarkoitetut kasvien 
lisäysaineistoa käsittelevät Euroopan 
unionin vertailukeskukset;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 897
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat vaatimusten, 
velvollisuuksien ja tehtävien vahvistamista 
Euroopan unionin vertailulaboratorioille, 
kasvien lisäysaineistoa käsitteleville 
Euroopan unionin vertailukeskuksille ja 
eläinten hyvinvointia käsitteleville 
Euroopan unionin vertailukeskuksille 
91 artiklan 3 kohdassa, 92 artiklassa,
93 artiklan 3 kohdassa, 95 artiklan 
3 kohdassa ja 96 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten, velvollisuuksien ja tehtävien 
lisäksi.

2. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat vaatimusten, 
velvollisuuksien ja tehtävien vahvistamista 
Euroopan unionin vertailulaboratorioille ja 
eläinten hyvinvointia käsitteleville 
Euroopan unionin vertailukeskuksille 
91 artiklan 3 kohdassa, 92 artiklassa,
95 artiklan 3 kohdassa ja 96 artiklassa 
säädettyjen vaatimusten, velvollisuuksien 
ja tehtävien lisäksi.

Or. en

Tarkistus 898
Ewald Stadler
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Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat vaatimusten, 
velvollisuuksien ja tehtävien vahvistamista 
Euroopan unionin vertailulaboratorioille, 
kasvien lisäysaineistoa käsitteleville 
Euroopan unionin vertailukeskuksille ja 
eläinten hyvinvointia käsitteleville 
Euroopan unionin vertailukeskuksille 91 
artiklan 3 kohdassa, 92 artiklassa, 93 
artiklan 3 kohdassa, 95 artiklan 3 
kohdassa ja 96 artiklassa säädettyjen 
vaatimusten, velvollisuuksien ja tehtävien 
lisäksi.

2. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat vaatimusten, 
velvollisuuksien ja tehtävien vahvistamista 
Euroopan unionin vertailulaboratorioille ja 
eläinten hyvinvointia käsitteleville 
Euroopan unionin vertailukeskuksille 91 
artiklan 3 kohdassa, 92 artiklassa, 95 
artiklan 3 kohdassa ja 96 artiklassa 
säädettyjen vaatimusten, velvollisuuksien 
ja tehtävien lisäksi.

Or. de

Tarkistus 899
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio valvoo, että Euroopan unionin 
vertailulaboratoriot ja Euroopan unionin 
vertailukeskukset noudattavat 91 artiklan 3 
kohdan, 92 artiklan, 93 artiklan 3 kohdan,
95 artiklan 3 kohdan ja 96 artiklan 
vaatimuksia.

3. Komissio valvoo, että Euroopan unionin 
vertailulaboratoriot ja Euroopan unionin 
vertailukeskukset noudattavat 91 artiklan 3 
kohdan, 92 artiklan, 95 artiklan 3 kohdan ja 
96 artiklan vaatimuksia.

Or. de

Tarkistus 900
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden on oltava puolueettomia eikä 
niillä saa olla eturistiriitoja niiden 
kansallisen vertailulaboratorion 
ominaisuudessa suorittamien tehtävien 
osalta;

a) niiden on oltava riippumattomia,
puolueettomia eikä niillä saa olla 
eturistiriitoja niiden kansallisen 
vertailulaboratorion ominaisuudessa 
suorittamien tehtävien osalta;

Or. en

Tarkistus 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toimittava yhteistyössä Euroopan 
unionin vertailulaboratorioiden kanssa ja 
osallistuttava näiden laboratorioiden 
järjestämiin koulutuskursseihin ja 
laboratorioiden välisiin vertailutesteihin;

a) toimittava yhteistyössä Euroopan 
unionin vertailulaboratorioiden kanssa ja 
voitava osallistua näiden laboratorioiden 
järjestämiin koulutuskursseihin ja 
laboratorioiden välisiin vertailutesteihin;

Or. es

Perustelu

On säädettävä osallistumismahdollisuudesta.

Tarkistus 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) koordinoitava 36 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti nimettyjen virallisten 
laboratorioiden toimintaa laboratoriossa 

b) koordinoitava 36 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti nimettyjen jäsenvaltion
virallisten laboratorioiden toimintaa 
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käytettävien analyysi-, testi- ja 
diagnosointimenetelmien ja niiden käytön 
yhdenmukaistamiseksi ja parantamiseksi;

laboratoriossa käytettävien analyysi-, testi-
ja diagnosointimenetelmien ja niiden 
käytön yhdenmukaistamiseksi ja 
parantamiseksi;

Or. es

Perustelu

Lisätään ”jäsenvaltion”, sillä muiden jäsenvaltioiden virallisten laboratorioiden nimeäminen 
tekisi koordinoinnista erittäin monimutkaista.

Tarkistus 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) järjestettävä tarpeen mukaan virallisten 
laboratorioiden välisiä vertailutestejä, 
varmistettava tällaisten testien 
asianmukainen seuranta ja ilmoitettava 
tällaisten testien ja seurannan tulokset 
toimivaltaisille viranomaisille;

c) järjestettävä tarpeen mukaan 
jäsenvaltion virallisten laboratorioiden 
välisiä vertailutestejä, varmistettava 
tällaisten testien asianmukainen seuranta ja 
ilmoitettava tällaisten testien ja seurannan 
tulokset toimivaltaisille viranomaisille;

Or. es

Perustelu

Lisätään ”jäsenvaltion”, sillä muiden jäsenvaltioiden virallisten laboratorioiden nimeäminen 
tekisi koordinoinnista erittäin monimutkaista.

Tarkistus 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) varmistettava, että Euroopan unionin d) varmistettava, että Euroopan unionin 
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vertailulaboratorion tarjoamat tiedot 
välitetään toimivaltaisille viranomaisille ja 
virallisille laboratorioille;

vertailulaboratorion tarjoamat tiedot 
välitetään toimivaltaisille viranomaisille ja 
jäsenvaltion virallisille laboratorioille;

Or. es

Perustelu

Lisätään ”jäsenvaltion”, sillä muiden jäsenvaltioiden virallisten laboratorioiden nimeäminen 
tekisi koordinoinnista erittäin monimutkaista.

Tarkistus 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
99 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

f a) aktiivinen avustaminen eläintautien, 
elintarvikevälitteisten tautien tai 
zoonoottisten tautien jäsenvaltion alueella 
tavattujen esiintymien diagnosoinnissa 
tekemällä patogeeni-isolaatteja tai 
tuhoojanäytteitä koskevia vahvistavia 
diagnooseja, luonnehdintoja ja 
taksonomisia tai epitsoottisia tutkimuksia 
samaan tapaan kuin kuuluu Euroopan 
unionin vertailulaboratorioiden tehtäviin 
92 artiklan 2 kohdan h alakohdan 
mukaisesti.

Or. es

Perustelu

Tehtävä on sama kuin Euroopan unionin vertailulaboratorioilla 92 artiklan 2 kohdan 
h alakohdan mukaisesti.

Tarkistus 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hallinnolliseen apuun on sisällyttävä 
tarvittaessa jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten osallistuminen toisen 
jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamaan paikalla tehtävään 
valvontaan.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden suhteiden on perustuttava suoritetun valvonnan vastavuoroiseen 
tunnustamiseen. Jos tuloksissa on eroja, komission olisi puututtava asiaan.

Tarkistus 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jotta tietojenvaihto olisi yhdenmukaista 
ja yksinkertaista, komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä vakiomallin

Poistetaan.

a) avunpyynnöille, joista säädetään 102 
artiklan 1 kohdassa;

b) tavallisille ja toistuville ilmoituksille ja 
vastauksille.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es
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Perustelu

Tähänastiset kokemukset ovat olleet hyväksyttäviä ilman, että on käytetty vakiomalleja. 
Menettely voidaan tulkita niin, että monimutkaisuus lisääntyy kaavamaisuuden lisääntyessä. 
Tällöin siihen liittyy enemmän byrokratiaa ja enemmän menoja, koska on käytettävä uusia 
tietokoneistettuja välineitä, mikä ohjaa resursseja tietotekniikan henkilöstölle ja pois 
tarkastushenkilöstöltä, jonka on hallittava viestintää ja toteutettava virallisen valvonnan 
toimia.

Tarkistus 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
100 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Se, mitä toimivaltaisten 
viranomaisten välisestä viestinnästä 
säädetään tässä osastossa, ei rajoita 
täytäntöönpanotoimenpiteistä 
elintarvikkeita ja rehuja koskevaa nopeaa 
hälytysjärjestelmää varten 
10. tammikuuta 2011 annetun komission 
asetuksen (EU) N:o 16/2011 säännösten 
soveltamista.

Or. es

Perustelu

On tärkeää mainita erikseen nopea hälytysjärjestelmä, jota käytetään tiettyyn jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten väliseen viestintään asioissa, joihin sovelletaan eri sääntöjä 
kuin tässä osastossa.

Tarkistus 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdan 
mukaisesti nimetyiltä yhteyselimiltä 
edellytettyjen vähimmäisvaatimusten 
vahvistamista.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Yhteyselimet ovat erilaisessa asemassa olevia yksiköitä, joihin kuuluu erilaisia 
valtionhallinnon toimivaltaisia viranomaisia. Ne perustuvat toissijaisuusperiaatteeseen, ja 
niiden olisi oltava samoja jäsenvaltioita, jotka vahvistavat vähimmäisvaatimukset.

Tarkistus 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
101 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä teknisten 
välineiden spesifikaatiot sekä 1 kohdan 
mukaisesti nimettyjen yhteyselinten 
välisen viestinnän menettelyt.

Poistetaan.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Perustelu

Ehdotetaan 7 kohdan poistamista, koska se kasvattaa uudelleen hallinnollista ja taloudellista 
rasitetta ottamalla huomioon VI osaston IV luvun uudet tietokoneistetut välineet 
(tiedonhallintajärjestelmät) unionin toimiin liittyen. On tarpeen säätää liikkumavaraa ja 
välttää resurssien ohjaamista vääriin kohteisiin uusien tarpeettomien IT-ratkaisujen 
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luomiseksi siten, että rajoitetaan erityisen valvonnan kohdetta.

Tarkistus 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kymmenen päivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamispäivästä ilmoitettava aika, 
joka on tarpeen riittävään tietoon 
perustuvan vastauksen antamiseksi;

b) viidentoista päivän kuluessa pyynnön 
vastaanottamispäivästä ilmoitettava aika, 
joka on tarpeen riittävään tietoon 
perustuvan vastauksen antamiseksi;

Or. es

Tarkistus 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Pyynnön esittäneiden toimivaltaisten 
viranomaisten ja pyynnön 
vastaanottaneiden toimivaltaisten 
viranomaisten niin sopiessa pyynnön 
esittäneen toimivaltaisen viranomaisen 
nimeämä henkilöstö voi olla läsnä 
pyynnön kohteena olevien toimivaltaisten 
viranomaisten suorittamien, 1 kohdan c 
alakohdassa tarkoitettujen virallisen 
valvonnan ja tutkimusten aikana.

Poistetaan.

Tällaisissa tapauksissa

a) pyynnön esittäneiden toimivaltaisten 
viranomaisten henkilöstön on milloin 
tahansa voitava esittää kirjallinen 
valtuutus, josta ilmenevät heidän 
henkilöllisyytensä ja virka-asemansa;

b) pyynnön esittäneiden toimivaltaisten 
viranomaisten henkilöstöllä on oltava 
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pääsy samoihin tiloihin ja mahdollisuus 
tutustua samoihin asiakirjoihin kuin 
pyynnön vastaanottaneilla toimivaltaisilla 
viranomaisilla, näiden välityksellä ja 
yksinomaan hallinnollisen tutkimuksen 
toteuttamistarkoituksessa;

c) pyynnön esittäneiden toimivaltaisten 
viranomaisten henkilöstö ei saa omasta 
aloitteestaan käyttää pyynnön 
vastaanottaneiden toimivaltaisten 
viranomaisten virkamiehille annettuja 
tutkintavaltuuksia.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden suhteiden on perustuttava suoritetun valvonnan vastavuoroiseen 
tunnustamiseen, ja jos valvonnassa on eroja, komission olisi puututtava asiaan. Tarkistus on 
johdonmukainen 100 ja 101 artiklassa esitetyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Komission teksti Tarkistus

b) kymmenen päivän kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamispäivästä ilmoitettava,

b) viidentoista työpäivän kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamispäivästä 
ilmoitettava,

Or. es

Tarkistus 914
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltaiset viranomaiset toisesta 
jäsenvaltiosta peräisin oleviin eläimiin tai 
tavaroihin kohdistuvan virallisen 
valvonnan aikana toteavat, että tällaiset 
eläimet tai tavarat eivät ole 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisia, ja tästä voi aiheutua riski 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, 
eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa,
ympäristölle tai kyse on näiden sääntöjen 
vakavasta rikkomisesta, niiden on 
viipymättä ilmoitettava asiasta lähettävän 
jäsenvaltion ja muiden asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, jotta ne voivat toteuttaa 
tarvittavat tutkimukset.

1. Jos toimivaltaiset viranomaiset toisesta 
jäsenvaltiosta peräisin oleviin eläimiin tai 
tavaroihin kohdistuvan virallisen 
valvonnan aikana toteavat, että tällaiset 
eläimet tai tavarat eivät ole 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
mukaisia, ja tästä voi aiheutua riski 
ihmisten tai eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai ympäristölle tai kyse on 
näiden sääntöjen vakavasta rikkomisesta, 
niiden on viipymättä ilmoitettava asiasta 
lähettävän jäsenvaltion ja muiden 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, jotta ne 
voivat toteuttaa tarvittavat tutkimukset.

Or. en

Tarkistus 915
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltaiset viranomaiset toisesta 
jäsenvaltiosta peräisin oleviin eläimiin tai 
tavaroihin kohdistuvan virallisen 
valvonnan aikana toteavat, että tällaiset 
eläimet tai tavarat eivät ole 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisia, 
ja tästä voi aiheutua riski ihmisten, eläinten 
tai kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle tai kyse on 
näiden sääntöjen vakavasta rikkomisesta, 
niiden on viipymättä ilmoitettava asiasta 
lähettävän jäsenvaltion ja muiden 

1. Jos toimivaltaiset viranomaiset toisesta 
jäsenvaltiosta peräisin oleviin eläimiin tai 
tavaroihin kohdistuvan virallisen 
valvonnan aikana toteavat, että tällaiset 
eläimet tai tavarat eivät ole 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisia, 
ja tästä voi aiheutua riski ihmisten tai
eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle tai kyse on 
näiden sääntöjen vakavasta rikkomisesta, 
niiden on viipymättä ilmoitettava asiasta 
lähettävän jäsenvaltion ja muiden 
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asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, jotta ne 
voivat toteuttaa tarvittavat tutkimukset.

asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, jotta ne 
voivat toteuttaa tarvittavat tutkimukset.

Or. de

Tarkistus 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimivaltaiset viranomaiset toisesta
jäsenvaltiosta peräisin oleviin eläimiin tai 
tavaroihin kohdistuvan virallisen 
valvonnan aikana toteavat, että tällaiset 
eläimet tai tavarat eivät ole 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisia, 
ja tästä voi aiheutua riski ihmisten, eläinten 
tai kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle tai kyse on 
näiden sääntöjen vakavasta rikkomisesta, 
niiden on viipymättä ilmoitettava asiasta 
lähettävän jäsenvaltion ja muiden 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, jotta ne 
voivat toteuttaa tarvittavat tutkimukset.

1. Jos toimivaltaiset viranomaiset toisesta 
jäsenvaltiosta peräisin oleviin eläimiin tai 
tavaroihin kohdistuvan virallisen 
valvonnan aikana toteavat, että tällaiset 
eläimet tai tavarat eivät ole 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisia, 
ja tästä voi aiheutua riski ihmisten, eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle tai kyse on näiden sääntöjen 
vakavasta rikkomisesta, niiden on 
viipymättä ilmoitettava asiasta lähettävän 
jäsenvaltion ja muiden asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, jotta ne voivat toteuttaa 
tarvittavat tutkimukset.

Or. es

Perustelu

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

Tarkistus 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
104 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut muut 
asianomaiset jäsenvaltiot ovat eläinten 
suojelusta kuljetuksen aikana annetun 
asetuksen (EY) N:o 1/2005 
rikkomistapauksessa

a) jäsenvaltio, joka on antanut luvan 
eläinkuljettajalle;

b) kun kuljetusväline ei ole asetuksen 
vaatimusten mukainen, jäsenvaltio, joka 
on antanut kuljetusvälineelle 
hyväksyntätodistuksen;

c) kun kuljettaja on osallistunut asetuksen 
vaatimusten noudattamatta jättämiseen, 
jäsenvaltio, joka on antanut kuljettajalle 
pätevyystodistuksen;

Or. en

Perustelu

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetussa asetuksessa (EY) N:o 1/2005 määritetään 
jäsenvaltiot, joille rikkomuksista on ilmoitettava. Ehdotetulla asetuksella virallisesta 
valvonnasta kumotaan tämä asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännös. Se on vastaavasti 
sisällytettävä virallista valvontaa koskevaan asetusehdotukseen, koska termi ”muut 
asianomaiset jäsenvaltiot” on liian yleinen ja tulkittavissa eri tavoin.

Tarkistus 918
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

c a) ilmoitettava kaikille asianomaisille 
sidosryhmille, jotka on esitetty 
kansallisessa elintarvikkeiden 
valmiussuunnitelmissa;
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Or. en

Tarkistus 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
105 artikla

Komission teksti Tarkistus

105 artikla Poistetaan.

Kolmansien maiden antama apu

1. Kun toimivaltaiset viranomaiset saavat 
kolmannelta maalta tiedon, jossa on kyse 
säännösten noudattamatta jättämisestä tai 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, 
eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle aiheutuvasta riskistä, niiden 
on viipymättä

a) ilmoitettava nämä tiedot muiden 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille;

b) ilmoitettava nämä tiedot komissiolle, 
jos niillä on tai voi olla merkitystä 
unionin tasolla.

2. Tämän asetuksen mukaisesti 
suoritettujen tutkimusten ja virallisen 
valvonnan kautta saadut tiedot voidaan 
ilmoittaa 1 kohdassa tarkoitetulle 
kolmannelle maalle, edellyttäen että

a) toimivaltaiset viranomaiset, jotka ovat 
antaneet kyseiset tiedot, suostuvat tietojen 
toimittamiseen;

b) kyseinen kolmas maa on sitoutunut 
antamaan tarvittavaa apua näytön 
keräämiseksi käytännöistä, jotka ovat tai 
vaikuttavat olevan unionin sääntöjen 
vastaisia tai jotka aiheuttavat riskin 
ihmisille, eläimille tai kasveille taikka 
ympäristölle;
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c) henkilötietojen toimittamista 
kolmansiin maihin koskevia 
asiaankuuluvia unionin ja kansallisia 
sääntöjä noudatetaan.

Or. es

Perustelu

Yhdenmukaisuus niiden tarkistusten kanssa, jotka koskevat sitä, että vienti olisi jätettävä 
tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tarkistus 920
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun toimivaltaiset viranomaiset saavat 
kolmannelta maalta tiedon, jossa on kyse 
säännösten noudattamatta jättämisestä tai 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, 
eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa,
ympäristölle aiheutuvasta riskistä, niiden 
on viipymättä

1. Kun toimivaltaiset viranomaiset saavat 
kolmannelta maalta tiedon, jossa on kyse 
säännösten noudattamatta jättämisestä tai 
ihmisten tai eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai ympäristölle 
aiheutuvasta riskistä, niiden on viipymättä

Or. en

Tarkistus 921
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseinen kolmas maa on sitoutunut 
antamaan tarvittavaa apua näytön 

b) kyseinen kolmas maa on sitoutunut 
antamaan tarvittavaa apua näytön 
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keräämiseksi käytännöistä, jotka ovat tai 
vaikuttavat olevan unionin sääntöjen 
vastaisia tai jotka aiheuttavat riskin 
ihmisille, eläimille tai kasveille taikka 
ympäristölle;

keräämiseksi käytännöistä, jotka ovat tai 
vaikuttavat olevan unionin sääntöjen 
vastaisia tai jotka aiheuttavat riskin 
ihmisille tai eläimille;

Or. de

Tarkistus 922
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseinen kolmas maa on sitoutunut 
antamaan tarvittavaa apua näytön 
keräämiseksi käytännöistä, jotka ovat tai 
vaikuttavat olevan unionin sääntöjen 
vastaisia tai jotka aiheuttavat riskin 
ihmisille, eläimille tai kasveille taikka
ympäristölle;

b) kyseinen kolmas maa on sitoutunut 
antamaan tarvittavaa apua näytön 
keräämiseksi käytännöistä, jotka ovat tai 
vaikuttavat olevan unionin sääntöjen 
vastaisia tai jotka aiheuttavat riskin 
ihmisille, eläimille tai ympäristölle;

Or. en

Tarkistus 923
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
105 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kyseinen kolmas maa on sitoutunut 
antamaan tarvittavaa apua näytön 
keräämiseksi käytännöistä, jotka ovat tai 
vaikuttavat olevan unionin sääntöjen 
vastaisia tai jotka aiheuttavat riskin 
ihmisille, eläimille tai kasveille taikka
ympäristölle;

b) kyseinen kolmas maa on sitoutunut 
antamaan tarvittavaa apua näytön 
keräämiseksi käytännöistä, jotka ovat tai 
vaikuttavat olevan unionin sääntöjen 
vastaisia tai jotka aiheuttavat riskin 
ihmisille, eläimille tai ympäristölle;

Or. de
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Tarkistus 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
106 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja
säädöksiä, joilla vahvistetaan säännöt 1 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
toteutettavaa nopeaa tietojenvaihtoa varten.

3. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa 
säännöt 1 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa toteutettavaa nopeaa 
tietojenvaihtoa varten.

Or. es

Perustelu

106 artiklassa tarkoitetut säännöt nopeaa tietojenvaihtoa varten on säädettävä 
täytäntöönpanosäädöksillä, jotka ovat sopiva oikeusmenetelmä yhdenmukaistamisen 
soveltamiseen, eikä delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 925
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset suorittavat tällä 
asetuksella säännellyn virallisen valvonnan 
sellaisen monivuotisen kansallisen 
valvontasuunnitelman perusteella, joka 
valmistellaan ja pannaan täytäntöön niiden 
alueella koordinoidusti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset suorittavat tällä 
asetuksella säännellyn virallisen valvonnan 
sellaisten monivuotisten kansallisten 
valvontasuunnitelmien perusteella, jotka 
valmistellaan ja pannaan täytäntöön niiden 
alueella koordinoidusti.

Or. en

Tarkistus 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
viranomainen, jonka tehtävänä on

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi tai 
useampi viranomainen, joiden tehtävänä 
on

Or. es

Perustelu

Ei pidä nimetä yhtä viranomaista, joka vastaa yksin kaikista 2 kohdassa säädetyistä 
tehtävistä, sillä tämän asetuksen piiriin kuuluvilla aloilla on niin paljon erilaisia tehtäviä.

Tarkistus 927
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) koordinoida 1 kohdassa tarkoitetun 
suunnitelman valmistelua kaikkien 
virallisesta valvonnasta vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten välillä;

a) koordinoida 1 kohdassa tarkoitettujen 
suunnitelmien valmistelua kaikkien 
virallisesta valvonnasta vastaavien 
toimivaltaisten viranomaisten välillä;

Or. en

Tarkistus 928
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistaa, että kyseinen suunnitelma 
on johdonmukainen ja että se pannaan 
täytäntöön yhdenmukaisesti.

b) varmistaa, että kyseiset suunnitelmat
ovat johdonmukaisia ja että ne pannaan 
täytäntöön yhdenmukaisesti.
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Or. en

Tarkistus 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
107 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) varmistaa, että kyseinen suunnitelma on 
johdonmukainen ja että se pannaan 
täytäntöön yhdenmukaisesti.

b) varmistaa, että kyseinen suunnitelma on 
johdonmukainen ja noudattaa tämän 
asetuksen säännöksiä.

Or. es

Tarkistus 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Monivuotisten kansallisten 
valvontasuunnitelmien on sisällettävä 
yleistä tietoa asianomaisen jäsenvaltion 
virallisen valvonnan järjestelmien 
rakenteesta ja organisaatiosta sekä ainakin 
tiedot

2. Monivuotisten kansallisten 
valvontasuunnitelmien on sisällettävä 
yleistä tietoa asianomaisen jäsenvaltion 
virallisen valvonnan järjestelmien 
rakenteesta ja organisaatiosta kaikilla 
asianomaisilla aloilla sekä ainakin tiedot

Or. es

Perustelu

Eri alojen valvontasuunnitelmien sisältöä ei pitäisi kirjata yhteen asiakirjaan, jonka muoto on 
aina sama. Kaiken sisältävä asiakirja olisi sekava.

Tarkistus 931
Martina Anderson
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Ehdotus asetukseksi
108 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) monivuotisen kansallisen 
valvontasuunnitelman strategisista 
tavoitteista ja siitä, miten virallisen 
valvonnan priorisoinnissa ja resurssien 
kohdentamisessa otetaan huomioon nämä 
tavoitteet;

a) monivuotisten kansallisten 
valvontasuunnitelmien strategisista 
tavoitteista ja siitä, miten virallisen 
valvonnan priorisoinnissa ja resurssien 
kohdentamisessa otetaan huomioon nämä 
tavoitteet;

Or. en

Tarkistus 932
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
monivuotinen kansallinen 
valvontasuunnitelma asetetaan julkisesti 
saataville lukuun ottamatta suunnitelman
sellaisia osia, joiden julkistaminen voisi 
heikentää virallisen valvonnan tehokkuutta.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
monivuotiset kansalliset 
valvontasuunnitelmat asetetaan julkisesti 
saataville lukuun ottamatta suunnitelmien
sellaisia osia, joiden julkistaminen voisi 
heikentää virallisen valvonnan tehokkuutta.

Or. en

Tarkistus 933
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tällaiset suunnitelmat voidaan laatia 
asianomaisia toimijoita kuullen, 
tarkoituksena varmistaa virallisen 
valvonnan riskiperusteisuus.
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Or. en

Tarkistus 934
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Monivuotista kansallista 
valvontasuunnitelmaa on ajantasaistettava 
aina kun tämä on tarpeen sen 
mukauttamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen muutoksiin, ja sitä 
tarkastellaan uudelleen säännöllisesti, jotta 
voidaan ottaa huomioon ainakin seuraavat 
tekijät:

2. Monivuotisia kansallisia 
valvontasuunnitelmia on ajantasaistettava 
aina kun tämä on tarpeen niiden 
mukauttamiseksi 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen muutoksiin, ja niitä 
tarkastellaan uudelleen säännöllisesti, jotta 
voidaan ottaa huomioon ainakin seuraavat 
tekijät:

Or. en

Tarkistus 935
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) uusien tautien, kasvintuhoojien tai 
muiden sellaisten riskien ilmeneminen, 
jotka ovat vaarallisia ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai – muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa – ympäristölle;

a) uusien tautien tai muiden sellaisten 
riskien ilmeneminen, jotka ovat vaarallisia 
ihmisten tai eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai ympäristölle;

Or. en

Tarkistus 936
Ewald Stadler



PE526.079v03-00 48/121 AM\1015542FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) uusien tautien, kasvintuhoojien tai 
muiden sellaisten riskien ilmeneminen, 
jotka ovat vaarallisia ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai – muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa – ympäristölle;

a) uusien tautien tai muiden sellaisten 
riskien ilmeneminen, jotka ovat vaarallisia 
ihmisten tai eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai – muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa – ympäristölle;

Or. de

Tarkistus 937
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
109 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
toimitettava komissiolle ajantasainen 
versio monivuotisesta kansallisesta 
valvontasuunnitelmastaan.

3. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
toimitettava komissiolle ajantasaiset 
versiot monivuotisista kansallisista 
valvontasuunnitelmistaan.

Or. en

Tarkistus 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
110 artikla

Komission teksti Tarkistus

110 artikla Poistetaan.

Monivuotisia kansallisia 
valvontasuunnitelmia koskeva siirretty 
säädösvalta
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Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 107 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja monivuotisia 
kansallisia valvontasuunnitelmia.

Kyseisissä delegoiduissa säädöksissä 
vahvistetaan säännöt

a) toimijoiden toiminnasta aiheutuvien 
riskien luokituksen kriteereistä;

b) virallisen valvonnan painopisteistä, 
jotka perustuvat 8 artiklassa säädettyihin 
kriteereihin ja 15–24 artiklassa 
tarkoitettuihin sääntöihin;

c) menettelyistä, joilla virallisesta 
valvonnasta tehdään mahdollisimman 
tehokasta;

d) pääasiallisista suoritusindikaattoreista, 
joita toimivaltaisten viranomaisten on 
sovellettava arvioidessaan monivuotista 
kansallista valvontasuunnitelmaa ja sen 
täytäntöönpanoa.

Or. es

Perustelu

Jäsenvaltioiden on vahvistettava riskien luokituksen kriteerit samoin kuin menettelyt ja 
painopisteet, joten ne olisi poistettava tästä artiklasta.

Tarkistus 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Unionin laajuisen kohdennetun arvioinnin 
tekemiseksi 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen soveltamisesta tai 
tiettyjen vaarojen esiintyvyyden 
määrittämiseksi unionissa siirretään 
komissiolle 139 artiklan mukaisesti valta 

Unionin laajuisen kohdennetun arvioinnin 
tekemiseksi 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen soveltamisesta tai 
tiettyjen vaarojen esiintyvyyden 
määrittämiseksi unionissa siirretään 
komissiolle valta antaa 
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antaa delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat

täytäntöönpanosäädöksiä, jotka koskevat

Or. es

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltiot osallistuvat niiden sääntöjen laatimiseen, jotka 
koskevat koordinoitujen ja jäsenvaltioiden toteuttamien valvontasuunnitelmien järjestämistä.

Tarkistus 940
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ajallisesti rajattujen koordinoitujen 
valvontasuunnitelmien organisointia ja 
täytäntöönpanoa jollakin 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen piiriin 
kuuluvalla alalla;

a) ajallisesti rajattujen koordinoitujen 
valvontasuunnitelmien valmistelua,
organisointia ja täytäntöönpanoa jollakin 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen piiriin kuuluvalla alalla;

Or. en

Tarkistus 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tiettyjen 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen soveltamista 
taikka tiettyjen vaarojen esiintyvyyttä 
koskevien tietojen keruun tapauskohtaista 
organisointia.

b) tiettyjen vaarojen esiintyvyyttä 
koskevien tietojen keruun tapauskohtaista 
organisointia.

Or. es
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Perustelu

On selvää, että ensimmäisessä alakohdassa on sovittu, että kerätyt tiedot liittyvät 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin sääntöihin.

Tarkistus 942
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

b a) sidosryhmien tehtäviä kyseisten 
koordinoitujen valvontasuunnitelmien 
laatimisessa ja täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
111 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. es

Perustelu

On ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltiot osallistuvat niiden sääntöjen laatimiseen, jotka 
koskevat koordinoitujen ja jäsenvaltioiden toteuttamien valvontasuunnitelmien järjestämistä.

Tarkistus 944
Julie Girling
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Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle vuosittain viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta kertomus, jossa 
esitetään

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 
komissiolle joka toinen vuosi tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen
viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 
kertomus, jossa esitetään

Or. en

Perustelu

Tällaisen kertomuksen toimittaminen vuosittain olisi hyvin raskasta. Sen toimittaminen joka 
toinen vuosi täyttäisi edelleen riittävällä tavalla raportointivaatimukset rasittamatta 
tarpeettomasti jäsenvaltioita.

Tarkistus 945
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sen monivuotiseen kansalliseen 
valvontasuunnitelmaan 109 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden 
huomioon ottamiseksi tehdyt muutokset;

a) sen monivuotisiin kansallisiin 
valvontasuunnitelmiin 109 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen tekijöiden 
huomioon ottamiseksi tehdyt muutokset;

Or. en

Tarkistus 946
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sen monivuotisen kansallisen 
valvontasuunnitelman mukaisesti 

b) sen monivuotisten kansallisten 
valvontasuunnitelmien mukaisesti 
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edellisenä vuonna suoritetun virallisen 
valvonnan tulokset;

edellisenä vuonna suoritetun virallisen 
valvonnan tulokset;

Or. en

Tarkistus 947
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toimivaltaisten viranomaisten edellisenä 
vuonna havaitsemien 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamatta 
jättämiseen liittyvien tapausten tyyppi ja 
määrä;

c) toimivaltaisten viranomaisten edellisenä 
vuonna havaitsemien 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen noudattamatta 
jättämiseen liittyvien tapausten tyyppi ja 
määrä eriteltynä alakohtaisesti ja riittävän 
yksityiskohtaisesti;

Or. en

Tarkistus 948
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) jäsenvaltion monivuotisen kansallisen 
valvontasuunnitelman tehokkaan 
toiminnan varmistamiseksi toteutetut 
toimenpiteet, myös 
täytäntöönpanotoimenpiteet ja 
toimenpiteiden tulokset.

d) jäsenvaltion monivuotisten kansallisten 
valvontasuunnitelmien tehokkaan 
toiminnan varmistamiseksi toteutetut 
toimenpiteet, myös 
täytäntöönpanotoimenpiteet ja 
toimenpiteiden tulokset.

Or. en

Tarkistus 949
Mario Pirillo
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Ehdotus asetukseksi
112 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) avoimuutta koskevan 83 artiklan 
2 kohdassa säädettyjen maksujen 
soveltamista koskevat tiedot;

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioiden soveltamiin maksuihin liittyvän avoimuuden jatkuva seuranta on tärkeää 
luotaessa kilpailua vääristämätöntä järjestelmää Euroopan unionissa.

Tarkistus 950
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio asettaa julkisesti saataville 
vuosikertomukset virallisen valvonnan 
toiminnasta jäsenvaltioissa ja ottaa niissä 
huomioon

1. Komissio asettaa joka toinen vuosi 
tämän asetuksen voimaantulon jälkeen
31 päivään joulukuuta mennessä
julkisesti saataville vuosikertomukset 
virallisen valvonnan toiminnasta 
jäsenvaltioissa ja ottaa niissä huomioon

Or. en

Tarkistus 951
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltioiden 112 artiklan mukaisesti a) jäsenvaltioiden 112 artiklan mukaisesti 
toimittamat vuosikertomukset, mukaan 
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toimittamat vuosikertomukset; lukien avoimuutta koskevan 83 artiklan 
2 kohdassa säädettyjen maksujen 
soveltamista koskevat tiedot;

Or. it

Perustelu

Jäsenvaltioiden soveltamiin maksuihin liittyvän avoimuuden jatkuva seuranta on tärkeää 
luotaessa kilpailua vääristämätöntä järjestelmää Euroopan unionissa.

Tarkistus 952
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
113 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
vuosikertomus voi tarvittaessa sisältää 
suosituksia mahdollisiksi parannuksiksi 
jäsenvaltioiden virallisen valvonnan 
järjestelmissä ja erityisessä virallisessa 
valvonnassa tietyillä aloilla.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
vuosikertomus sisältää suosituksia 
mahdollisiksi parannuksiksi 
jäsenvaltioiden virallisen valvonnan 
järjestelmissä ja erityisessä virallisessa 
valvonnassa tietyillä aloilla.

Or. en

Tarkistus 953
Eric Andrieu

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valvonta 
on järjestettävä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa, ja sitä on 
suoritettava säännöllisesti.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valvonta 
on järjestettävä yhteistyössä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa, ja sitä on 
suoritettava säännöllisesti. Valvonnan 
tiheydessä ja määrässä on otettava 
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huomioon valvontamenettelyt ja 
tarvittaessa toimivaltaisten viranomaisten 
kansainvälisten normien mukainen 
akkreditointi.

Or. fr

Perustelu

Asetuksen tietyt kohdat muistuttavat ISO/CEI 17020 tai 17065 (entinen EN 45011) -
standardien vaatimuksia. On hyödynnettävä valvontayksiköiden kansainvälisten normien 
perusteella toteuttamat menettelyt ja valvonta yleisesti ja vähennettävä vastaavasti komission 
(elintarvikevirasto ja eläinlääkintävirasto) jäsenvaltioihin kohdistamia valvontapaineita.

Tarkistus 954
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
115 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valvonta 
voi sisältää paikalla tehtävää todentamista. 
Komission asiantuntijat voivat seurata 
toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön 
mukana virallista valvontaa suoritettaessa.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu valvonta 
voi sisältää paikalla tehtävää todentamista. 
Komission asiantuntijat voivat seurata 
toimivaltaisten viranomaisten henkilöstön 
mukana virallista valvontaa suoritettaessa 
edellyttäen, että toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset antavat siihen 
suostumuksensa.

Or. de

Tarkistus 955
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tarvittaessa suositella
1 kohdassa tarkoitetuissa 

2. Komissio suosittelee 1 kohdassa 
tarkoitetuissa loppukertomuksissaan 
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loppukertomuksissaan jäsenvaltioille 
korjaavia tai ehkäiseviä toimenpiteitä, 
joilla voidaan korjata komission 
asiantuntijoiden 115 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti suorittamassa valvonnassa 
havaitsemat yksittäiset tai järjestelmää 
koskevat puutteet.

jäsenvaltioille korjaavia tai ehkäiseviä 
toimenpiteitä, joilla voidaan korjata 
komission asiantuntijoiden 115 artiklan 
1 kohdan mukaisesti suorittamassa 
valvonnassa havaitsemat yksittäiset tai 
järjestelmää koskevat puutteet.

Or. en

Tarkistus 956
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
116 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi tarvittaessa suositella 1 
kohdassa tarkoitetuissa 
loppukertomuksissaan jäsenvaltioille 
korjaavia tai ehkäiseviä toimenpiteitä, 
joilla voidaan korjata komission 
asiantuntijoiden 115 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti suorittamassa valvonnassa 
havaitsemat yksittäiset tai järjestelmää 
koskevat puutteet.

2. Komissio voi tarvittaessa suositella 1 
kohdassa tarkoitetuissa 
loppukertomuksissaan jäsenvaltioille 
korjaavia tai ehkäiseviä toimenpiteitä, 
joilla voidaan korjata komission 
asiantuntijoiden 115 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti suorittamassa valvonnassa 
havaitsemat yksittäiset tai järjestelmää 
koskevat puutteet. Nämä suositukset eivät 
ole oikeudellisesti sitovia.

Or. de

Perustelu

Olisi ilmoitettava selvästi, että suositukset eivät ole sitovia.

Tarkistus 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
117 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
muuttaa valvontaohjelmaansa ottaakseen 
huomioon 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen piiriin kuuluvilla 
aloilla tapahtuneen kehityksen. Kaikki 
tällaiset muutokset ilmoitetaan 
jäsenvaltioille.

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
muuttaa valvontaohjelmaansa ottaakseen 
huomioon 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen piiriin kuuluvilla 
aloilla tapahtuneen kehityksen. Kaikki 
tällaiset muutokset ilmoitetaan 
jäsenvaltioille riittävän aikaisessa 
vaiheessa.

Or. es

Perustelu

Kyseinen ennakkoilmoittaminen on välttämätön, jotta jäsenvaltiot saavat tiedon 
asianmukaisesti.

Tarkistus 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
118 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) annettava kaikki tarpeellinen apu sekä 
kaikki komission asiantuntijoiden pyytämä 
asiakirjamateriaali ja muu tekninen tuki, 
jotta asiantuntijat voivat suorittaa 
valvonnan tehokkaasti ja toimivasti;

b) annettava tarpeellinen tekninen apu sekä 
komission asiantuntijoiden pyytämä 
asiakirjamateriaali ja muu tekninen tuki 
komission asiantuntijoille, jotta nämä
voivat suorittaa valvonnan tehokkaasti ja 
toimivasti;

Or. es

Perustelu

On tarpeen täsmentää jäsenvaltioiden järjestämän avun tyyppi, joka rajoittuu tekniseen 
apuun. Suunnittelussa on myös otettava huomioon tietyt olosuhteet, jotka on mukautettava 
tilanteen mukaan.
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Tarkistus 959
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komission asiantuntijat voivat suorittaa
valvontaa kolmansissa maissa

1. Komission asiantuntijat suorittavat 
säännöllisesti, vähintään yhtä tiheään 
kuin jäsenvaltioissa, valvontaa 
kolmansissa maissa:

Or. en

Tarkistus 960
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) todentaakseen, että kolmannen maan 
lainsäädäntö ja järjestelmät, mukaan lukien 
virallinen sertifiointi ja virallisten 
todistusten, virallisten etikettien, virallisten 
merkkien tai muiden virallisten 
varmennusten myöntämismenettely, ovat 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistettujen vaatimusten 
mukaisia tai niitä vastaavia;

a) todentaakseen, että kolmannen maan 
lainsäädäntö ja järjestelmät, mukaan lukien 
virallinen sertifiointi ja virallisten 
todistusten, virallisten etikettien, virallisten 
merkkien tai muiden virallisten 
varmennusten myöntämismenettely, ovat 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistettujen vaatimusten 
mukaisia;

Or. en

Tarkistus 961
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

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

b) todentaakseen kolmannen maan 
valvontajärjestelmän edellytykset 
varmistaa, että unioniin vietävät eläin- ja 
tavaralähetykset ovat 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetuissa säännöissä vahvistettujen 
asianmukaisten vaatimusten mukaisia tai 
vähintään niitä vastaaviksi todettujen 
vaatimusten mukaisia;

b) todentaakseen, että kolmannen maan 
valvontajärjestelmällä varmistetaan, että 
unioniin vietävät eläin- ja tavaralähetykset 
ovat 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistettujen asianmukaisten 
vaatimusten mukaisia;

Or. en

Tarkistus 962
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarvittaessa eläinten terveyttä, 
zoonooseja ja kasvinterveyttä koskeva 
tilanne sekä menettelyt, joita käytetään 
ilmoitettaessa eläintautien ja 
kasvintuhoojien esiintymisestä komissiolle 
ja asiaan liittyville kansainvälisille elimille;

f) tarvittaessa eläinten terveyttä ja
zoonooseja koskeva tilanne sekä 
menettelyt, joita käytetään ilmoitettaessa 
eläintautien esiintymisestä komissiolle ja 
asiaan liittyville kansainvälisille elimille;

Or. en

Tarkistus 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarvittaessa eläinten terveyttä,
zoonooseja ja kasvinterveyttä koskeva 
tilanne sekä menettelyt, joita käytetään 
ilmoitettaessa eläintautien ja 

f) tarvittaessa eläinten terveyttä ja
zoonooseja koskeva tilanne sekä 
menettelyt, joita käytetään ilmoitettaessa 
eläintautien ja esiintymisestä komissiolle ja 
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kasvintuhoojien esiintymisestä komissiolle 
ja asiaan liittyville kansainvälisille elimille;

asiaan liittyville kansainvälisille elimille;

Or. es

Perustelu

Tarkistus on johdonmukainen tälle asetukselle ehdotetun soveltamisalan kanssa.

Tarkistus 964
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarvittaessa eläinten terveyttä,
zoonooseja ja kasvinterveyttä koskeva 
tilanne sekä menettelyt, joita käytetään 
ilmoitettaessa eläintautien ja
kasvintuhoojien esiintymisestä komissiolle 
ja asiaan liittyville kansainvälisille elimille;

f) tarvittaessa eläinten terveyttä ja 
zoonooseja koskeva tilanne sekä 
menettelyt, joita käytetään ilmoitettaessa 
eläintautien esiintymisestä komissiolle ja 
asiaan liittyville kansainvälisille elimille;

Or. de

Tarkistus 965
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) muista kolmansista maista saapuvien 
eläinten, kasvien ja niistä saatavien 
tuotteiden virallisen valvonnan laajuus ja 
toiminta;

g) muista kolmansista maista saapuvien 
eläinten ja niistä saatavien tuotteiden 
virallisen valvonnan laajuus ja toiminta;

Or. de
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Perustelu

Tämä laajennus ei ole tarpeen tässä asetuksessa, koska kasvien terveyttä, kasvien 
lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat alakohtaiset säännöt on eriytetty.

Tarkistus 966
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) muista kolmansista maista saapuvien 
eläinten, kasvien ja niistä saatavien 
tuotteiden virallisen valvonnan laajuus ja 
toiminta;

g) muista kolmansista maista saapuvien 
eläinten ja niistä saatavien tuotteiden 
virallisen valvonnan laajuus ja toiminta;

Or. en

Tarkistus 967
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
119 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) takeet, jotka kolmas maa voi antaa 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistettujen tai niitä 
vastaavien vaatimusten noudattamisesta.

h) takeet, jotka kolmas maa voi antaa 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistettujen vaatimusten 
noudattamisesta.

Or. en

Tarkistus 968
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 1 kohta – g alakohta – iv alakohta
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Komission teksti Tarkistus

iv) Euroopan ja Välimeren maiden 
kasvinsuojelujärjestö;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä laajennus ei ole tarpeen tässä asetuksessa, koska kasvien terveyttä, kasvien 
lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat alakohtaiset säännöt on eriytetty.

Tarkistus 969
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 1 kohta – g alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) Euroopan ja Välimeren maiden 
kasvinsuojelujärjestö;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 970
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 1 kohta – g alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) Euroopan ja Välimeren maiden 
kasvinsuojelujärjestö;

Poistetaan.

Or. de



PE526.079v03-00 64/121 AM\1015542FI.doc

FI

Tarkistus 971
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 1 kohta – g alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) kansainvälisen 
kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tämä laajennus ei ole tarpeen tässä asetuksessa, koska kasvien terveyttä, kasvien 
lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat alakohtaiset säännöt on eriytetty.

Tarkistus 972
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 1 kohta – g alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) kansainvälisen 
kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 973
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 1 kohta – g alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) kansainvälisen 
kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö;

Poistetaan.
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Or. de

Tarkistus 974
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
120 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) sellaisten petollisten käytäntöjen 
todennäköisyys, jotka ovat omiaan 
johtamaan harhaan kuluttajien odotuksia 
elintarvikkeiden ja tavaroiden luonteesta, 
laadusta ja koostumuksesta;

Or. en

Tarkistus 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
123 artikla

Komission teksti Tarkistus

123 artikla Poistetaan.

Kolmansien maiden suorittama valvonta 
jäsenvaltioissa

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle seuraavat tiedot:

a) suunniteltu valvonta, jonka kolmansien 
maiden toimivaltaiset viranomaiset 
aikovat suorittaa niiden alueella;

b) tällaisen valvonnan suunniteltu 
aikataulu ja laajuus.

2.

Komission asiantuntijat voivat osallistua 1 
kohdassa tarkoitettuun valvontaan, kun 
jompikumpi seuraavista tahoista sitä 
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pyytää:

a) niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset, joissa kyseistä valvontaa 
suoritetaan; 

b) kyseistä valvontaa suorittavan 
kolmannen maan toimivaltaiset 
viranomaiset.

Komission asiantuntijoiden 
osallistuminen sekä 1 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan lopullinen 
aikataulu ja laajuus on suunniteltava 
tiiviissä yhteistyössä komission sekä sen 
jäsenvaltion, jossa kyseinen valvonta 
suoritetaan, toimivaltaisten viranomaisten 
välillä.

3. Komission asiantuntijat osallistuvat 1 
kohdassa tarkoitettuun valvontaan 
erityisesti seuraavia tarkoituksia varten:

a) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
sääntöihin liittyvä neuvonta;

b) sellaisten unionissa saatavilla olevien 
tietojen antaminen, jotka voivat olla 
hyödyllisiä kolmannen maan 
toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 
valvonnan kannalta;

c) kolmansien maiden toimivaltaisten 
viranomaisten suorittaman valvonnan 
yhdenmukaisuuden varmistaminen.

Or. es

Perustelu

Vienti olisi jätettävä tämän asetuksen ulkopuolelle ja jäsenvaltioiden olisi säädettävä siitä 
itse. Jäsenvaltiot velvoitetaan ilmoittamaan komissiolla valvonnasta, jonka kolmannet maat 
aikovat suorittaa alueellaan, ja komissiolle annetaan mahdollisuus osallistua näihin 
tarkastuksiin. Tämä sopii huonosti yhteen nykyisen järjestelmän kanssa, jossa jäsenvaltiot 
neuvottelevat viennistä kahdenvälisesti kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus 976
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
124 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio pyytää kolmansia maita, jotka 
aikovat viedä eläimiä ja tavaroita unioniin, 
toimittamaan seuraavat terveyden- ja 
kasvinterveyden suojelun
valvontajärjestelmien yleiseen 
organisointiin ja hallintoon niiden alueella 
liittyvät tarkat ja ajantasaiset tiedot:

1. Komissio pyytää kolmansia maita, jotka 
aikovat viedä eläimiä ja tavaroita unioniin, 
toimittamaan seuraavat terveydensuojelun
valvontajärjestelmien yleiseen 
organisointiin ja hallintoon niiden alueella 
liittyvät tarkat ja ajantasaiset tiedot:

(Jos tarkistus hyväksytään, sitä sovelletaan 
koko artiklaan.)

Or. de

Perustelu

Tämä laajennus ei ole tarpeen tässä asetuksessa, koska kasvien terveyttä, kasvien 
lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat alakohtaiset säännöt on eriytetty.

Tarkistus 977
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
124 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio pyytää kolmansia maita, jotka 
aikovat viedä eläimiä ja tavaroita unioniin, 
toimittamaan seuraavat terveyden- ja 
kasvinterveyden suojelun 
valvontajärjestelmien yleiseen 
organisointiin ja hallintoon niiden alueella 
liittyvät tarkat ja ajantasaiset tiedot:

1. Komissio pyytää kolmansia maita, jotka 
aikovat viedä eläimiä ja tavaroita unioniin, 
toimittamaan seuraavat terveyden suojelun 
valvontajärjestelmien yleiseen 
organisointiin ja hallintoon niiden alueella 
liittyvät tarkat ja ajantasaiset tiedot:

Or. en

Tarkistus 978
Ewald Stadler
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Ehdotus asetukseksi
124 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio pyytää kolmansia maita, jotka 
aikovat viedä eläimiä ja tavaroita unioniin, 
toimittamaan seuraavat terveyden- ja 
kasvinterveyden suojelun
valvontajärjestelmien yleiseen 
organisointiin ja hallintoon niiden alueella 
liittyvät tarkat ja ajantasaiset tiedot:

1. Komissio pyytää kolmansia maita, jotka 
aikovat viedä eläimiä ja tavaroita unioniin, 
toimittamaan seuraavat terveydensuojelun
valvontajärjestelmien yleiseen 
organisointiin ja hallintoon niiden alueella 
liittyvät tarkat ja ajantasaiset tiedot:

Or. de

Tarkistus 979
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
124 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikki maiden alueella annettu tai 
ehdotettu terveyden- ja kasvinterveyden
suojelua koskeva sääntely;

a) kaikki maiden alueella annettu tai 
ehdotettu terveydensuojelua koskeva 
sääntely;

Or. en

Tarkistus 980
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
124 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kaikki maiden alueella annettu tai 
ehdotettu terveyden- ja kasvinterveyden 
suojelua koskeva sääntely;

a) kaikki maiden alueella annettu tai 
ehdotettu terveydensuojelua koskeva 
sääntely;

Or. de



AM\1015542FI.doc 69/121 PE526.079v03-00

FI

Tarkistus 981
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
124 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) riskinarviointimenettelyt ja tekijät, jotka 
on otettu huomioon riskinarvioinnissa sekä 
terveyden- ja kasvinterveyden suojelun 
asianmukaisen tason määrittämisessä;

b) riskinarviointimenettelyt ja tekijät, jotka 
on otettu huomioon riskinarvioinnissa sekä 
terveydensuojelun asianmukaisen tason 
määrittämisessä;

Or. en

Tarkistus 982
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
124 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) riskinarviointimenettelyt ja tekijät, jotka 
on otettu huomioon riskinarvioinnissa sekä 
terveyden- ja kasvinterveyden suojelun
asianmukaisen tason määrittämisessä;

b) riskinarviointimenettelyt ja tekijät, jotka 
on otettu huomioon riskinarvioinnissa sekä 
terveydensuojelun asianmukaisen tason 
määrittämisessä;

Or. de

Tarkistus 983
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
124 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tarvittaessa unioniin vietäviksi aiottujen 
eläinten ja tavaroiden virallisen valvonnan 

f) mahdolliset unioniin vietäviksi aiottujen 
eläinten ja tavaroiden virallisen valvonnan 
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tulokset; tulokset;

Or. en

Tarkistus 984
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
124 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarvittaessa tiedot valvontajärjestelmien 
rakenteeseen ja toimintaan liittyvistä 
muutoksista, jotka on tehty terveyden- ja 
kasvinterveyden suojelua koskevien 
unionin vaatimusten tai 121 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitettujen suositusten 
täyttämiseksi.

g) tarvittaessa tiedot valvontajärjestelmien 
rakenteeseen ja toimintaan liittyvistä 
muutoksista, jotka on tehty 
terveydensuojelua koskevien unionin 
vaatimusten tai 121 artiklan toisessa 
kohdassa tarkoitettujen suositusten 
täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 985
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
124 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) tarvittaessa tiedot valvontajärjestelmien 
rakenteeseen ja toimintaan liittyvistä 
muutoksista, jotka on tehty terveyden- ja 
kasvinterveyden suojelua koskevien 
unionin vaatimusten tai 121 artiklan 
toisessa kohdassa tarkoitettujen suositusten 
täyttämiseksi.

g) tarvittaessa tiedot valvontajärjestelmien 
rakenteeseen ja toimintaan liittyvistä 
muutoksista, jotka on tehty 
terveydensuojelua koskevien unionin 
vaatimusten tai 121 artiklan toisessa 
kohdassa tarkoitettujen suositusten 
täyttämiseksi.

Or. de
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Tarkistus 986
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat kolmansista 
maista unioniin tuleville eläimille ja 
tavaroille asetettavia edellytyksiä, kun ne 
ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että 
eläimet ja tavarat ovat 1 artiklan 
2 kohdassa, lukuun ottamatta 1 artiklan 
2 kohdan d, e, g ja h alakohtaa ja asetuksen 
(EY) N:o 853/2004 6 artiklaa, 
tarkoitetuissa säännöissä vahvistettujen 
asiaankuuluvien vaatimusten tai vähintään 
vastaaviksi todettujen vaatimusten 
mukaisia.

1. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat kolmansista 
maista unioniin tuleville eläimille ja 
tavaroille asetettavia edellytyksiä, kun ne 
ovat tarpeen sen varmistamiseksi, että 
eläimet ja tavarat ovat 1 artiklan 
2 kohdassa, lukuun ottamatta 1 artiklan 
2 kohdan d, e, g ja h alakohtaa ja asetuksen 
(EY) N:o 853/2004 6 artiklaa, 
tarkoitetuissa säännöissä vahvistettujen 
asiaankuuluvien vaatimusten.

Or. en

Tarkistus 987
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) vaatimus, jonka mukaan tiettyjen 
eläinten ja tavaroiden lähetykset 
kolmansista maista on lähetettävä 
laitoksista ja saatu tai valmistettu 
laitoksissa, jotka täyttävät 1 kohdassa 
tarkoitetut asiaankuuluvat vaatimukset tai 
vähintään vastaaviksi todetut vaatimukset;

b) vaatimus, jonka mukaan tiettyjen 
eläinten ja tavaroiden lähetykset 
kolmansista maista on lähetettävä 
laitoksista ja saatu tai valmistettu 
laitoksissa, jotka täyttävät 1 kohdassa 
tarkoitetut asiaankuuluvat vaatimukset;

Or. en
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Tarkistus 988
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaatimus, jonka mukaan tiettyjen 
eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana 
on oltava virallinen todistus, virallinen 
varmennus tai jokin muu todiste siitä, että 
lähetykset täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut 
asiaankuuluvat vaatimukset tai vähintään 
vastaaviksi todetut vaatimukset;

c) vaatimus, jonka mukaan tiettyjen 
eläinten ja tavaroiden lähetysten mukana 
on oltava virallinen todistus, virallinen 
varmennus tai jokin muu todiste siitä, että 
lähetykset täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut 
asiaankuuluvat vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 989
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
125 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) mikä tahansa muu vaatimus, joka on 
tarpeen sen varmistamiseksi, että tiettyjen 
eläinten ja tavaroiden osalta taataan 
sellainen terveyden ja, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristön suojelun taso, 
joka vastaa 1 kohdassa tarkoitetuilla 
vaatimuksilla taattavaa tasoa.

e) mikä tahansa muu vaatimus, joka on 
tarpeen sen varmistamiseksi, että tietyt
eläimet ja tavarat täyttävät 1 kohdassa 
tarkoitetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 990
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
126 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä kyseessä 
olevan kolmannen maan kyseistä 
tarkoitusta varten toimittaman pyynnön, 
johon on liitetty asianmukainen näyttö ja 
takeet siitä, että tästä kolmannesta maasta 
tulevat kyseiset eläimet ja tavarat vastaavat 
125 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
asiaankuuluvia vaatimuksia tai niitä 
vastaavia vaatimuksia. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan ja 
ajantasaistetaan 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

2. Komissio hyväksyy 139 artiklan 
mukaisesti delegoiduilla säädöksillä 
kyseessä olevan kolmannen maan kyseistä 
tarkoitusta varten toimittaman pyynnön, 
johon on liitetty asianmukainen näyttö ja 
takeet siitä, että tästä kolmannesta maasta 
tulevat kyseiset eläimet ja tavarat vastaavat 
125 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
asiaankuuluvia vaatimuksia tai niitä 
vastaavia vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 991
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
126 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kolmannen maan toimivaltaisten 
viranomaisten suorittama asianmukainen 
virallinen valvonta ja muut sellaiset toimet, 
joilla arvioidaan ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai ympäristölle, kun on 
kyse muuntogeenisistä organismeista ja 
kasvinsuojeluaineista, aiheutuvien 
vaarojen esiintyminen;

c) kolmannen maan toimivaltaisten 
viranomaisten suorittama asianmukainen 
virallinen valvonta ja muut sellaiset toimet, 
joilla arvioidaan ihmisten tai eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai 
ympäristölle aiheutuvien vaarojen 
esiintyminen;

Or. en
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Tarkistus 992
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
126 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kolmannen maan toimivaltaisten 
viranomaisten suorittama asianmukainen 
virallinen valvonta ja muut sellaiset toimet, 
joilla arvioidaan ihmisten, eläinten tai 
kasvien terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai ympäristölle, kun on 
kyse muuntogeenisistä organismeista ja 
kasvinsuojeluaineista, aiheutuvien vaarojen 
esiintyminen;

c) kolmannen maan toimivaltaisten 
viranomaisten suorittama asianmukainen 
virallinen valvonta ja muut sellaiset toimet, 
joilla arvioidaan ihmisten tai eläinten 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai 
ympäristölle, kun on kyse 
muuntogeenisistä organismeista ja 
kasvinsuojeluaineista, aiheutuvien vaarojen 
esiintyminen;

Or. de

Tarkistus 993
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
126 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ihmisten, eläinten tai kasvien 
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai 
ympäristölle, kun on kyse 
muuntogeenisistä organismeista ja 
kasvinsuojeluaineista, aiheutuvien 
vaarojen esiintymistä koskevien, 
kolmannen maan toimittamien tietojen 
säännöllisyys ja nopeus;

d) ihmisten tai eläinten terveydelle, 
eläinten hyvinvoinnille tai ympäristölle
aiheutuvien vaarojen esiintymistä 
koskevien, kolmannen maan toimittamien 
tietojen säännöllisyys ja nopeus;

Or. en

Tarkistus 994
Ewald Stadler
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Ehdotus asetukseksi
126 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ihmisten, eläinten tai kasvien
terveydelle, eläinten hyvinvoinnille tai 
ympäristölle, kun on kyse 
muuntogeenisistä organismeista ja 
kasvinsuojeluaineista, aiheutuvien vaarojen 
esiintymistä koskevien, kolmannen maan 
toimittamien tietojen säännöllisyys ja 
nopeus;

d) ihmisten tai eläinten terveydelle, 
eläinten hyvinvoinnille tai ympäristölle, 
kun on kyse muuntogeenisistä 
organismeista ja kasvinsuojeluaineista, 
aiheutuvien vaarojen esiintymistä 
koskevien, kolmannen maan toimittamien 
tietojen säännöllisyys ja nopeus;

Or. de

Tarkistus 995
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
126 artikla – 3 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) laitoksiin, joista eläimiä tai tavaroita 
viedään unioniin, sovellettavat edellytykset 
ovat sellaisten vaatimusten mukaisia, 
jotka vastaavat 125 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia;

i) laitoksiin, joista eläimiä tai tavaroita 
viedään unioniin, sovellettavat edellytykset 
ovat 125 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
vaatimusten mukaisia;

Or. en

Tarkistus 996
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
126 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) kaikki muut tiedot kolmannen maan 
mahdollisuuksista varmistaa, että unioniin 

f) kaikki muut tiedot kolmannen maan 
mahdollisuuksista varmistaa, että unioniin 
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tulee ainoastaan sellaisia eläimiä tai 
tavaroita, joiden osalta taataan sama tai 
vastaava suojelun taso kuin 125 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuilla asiaankuuluvilla
vaatimuksilla.

tulee ainoastaan sellaisia eläimiä tai 
tavaroita, joiden osalta taataan sama 
suojelun taso kuin 125 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuilla asiaankuuluvilla 
vaatimuksilla.

Or. en

Tarkistus 997
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos muissa kuin asetuksen (EU) 
N:o 178/2002 53 artiklassa, asetuksen (EU) 
N:o XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 249 artiklassa ja 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 kohdassa, 29 artiklan 1 kohdassa, 
40 artiklan 2 kohdassa, 41 artiklan 
2 kohdassa, 47 artiklan 1 kohdassa,
49 artiklan 2 kohdassa ja 50 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on 
näyttöä siitä, että kolmannesta maasta, sen 
osasta tai kolmansien maiden ryhmästä 
peräisin olevien tiettyjen eläinten tai 
tavaroiden tulo unioniin voi aiheuttaa 
riskin ihmisten, eläinten tai kasvien
terveydelle tai, muuntogeenisten 
organismien tai kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle tai jos on 
näyttöä siitä, että voi olla kyse 
laajamittaisesta ja vakavasta 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
rikkomisesta, komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen tällaisen riskin 
vähentämiseksi tai todetun 

1. Jos muissa kuin asetuksen (EU) 
N:o 178/2002 53 artiklassa ja asetuksen 
(EU) N:o XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 249 artiklassa
tarkoitetuissa tapauksissa on näyttöä siitä, 
että kolmannesta maasta, sen osasta tai 
kolmansien maiden ryhmästä peräisin 
olevien tiettyjen eläinten tai tavaroiden tulo 
unioniin voi aiheuttaa riskin ihmisten tai 
eläinten terveydelle tai ympäristölle tai jos 
on näyttöä siitä, että voi olla kyse 
laajamittaisesta ja vakavasta 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
rikkomisesta, komissio vahvistaa 
139 artiklan mukaisesti annetuilla 
delegoiduilla säädöksillä toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen tällaisen riskin 
vähentämiseksi tai todetun 
säännöstenvastaisen menettelyn 
lopettamiseksi.
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säännöstenvastaisen menettelyn 
lopettamiseksi. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
141 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 998
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos muissa kuin asetuksen (EU) N:o 
178/2002 53 artiklassa, asetuksen (EU) N:o 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 249 artiklassa ja 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 
kohdassa, 29 artiklan 1 kohdassa, 40 
artiklan 2 kohdassa, 41 artiklan 2 
kohdassa, 47 artiklan 1 kohdassa, 49 
artiklan 2 kohdassa ja 50 artiklan 2 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on 
näyttöä siitä, että kolmannesta maasta, sen 
osasta tai kolmansien maiden ryhmästä 
peräisin olevien tiettyjen eläinten tai 
tavaroiden tulo unioniin voi aiheuttaa 
riskin ihmisten, eläinten tai kasvien
terveydelle tai, muuntogeenisten 
organismien tai kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle tai jos on näyttöä 
siitä, että voi olla kyse laajamittaisesta ja 
vakavasta 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen rikkomisesta, 
komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen tällaisen riskin 
vähentämiseksi tai todetun 
säännöstenvastaisen menettelyn 

1. Jos muissa kuin asetuksen (EU) N:o 
178/2002 53 artiklassa, asetuksen (EU) N:o 
XXX/XXXX [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
animal health] 249 artiklassa tarkoitetuissa 
tapauksissa on näyttöä siitä, että 
kolmannesta maasta, sen osasta tai 
kolmansien maiden ryhmästä peräisin 
olevien tiettyjen eläinten tai tavaroiden tulo 
unioniin voi aiheuttaa riskin ihmisten, 
eläinten terveydelle tai, muuntogeenisten 
organismien tai kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle tai jos on näyttöä 
siitä, että voi olla kyse laajamittaisesta ja 
vakavasta 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen rikkomisesta, 
komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä toimenpiteet, 
jotka ovat tarpeen tällaisen riskin 
vähentämiseksi tai todetun 
säännöstenvastaisen menettelyn 
lopettamiseksi. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
141 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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lopettamiseksi. Kyseiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
141 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Tarkistus 999
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
127 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vaatimus, jonka mukaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden, jotka 
ovat peräisin tai jotka on lähetetty tietyistä 
kolmansista maista tai niiden alueilta, 
lähetysten mukana on oltava virallinen 
todistus, virallinen varmennus tai jokin 
muu todiste siitä, että lähetys täyttää 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistetut vaatimukset tai 
vähintään vastaaviksi todetut vaatimukset;

d) vaatimus, jonka mukaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden, jotka 
ovat peräisin tai jotka on lähetetty tietyistä 
kolmansista maista tai niiden alueilta, 
lähetysten mukana on oltava virallinen 
todistus, virallinen varmennus tai jokin 
muu todiste siitä, että lähetys täyttää 
1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa 
säännöissä vahvistetut vaatimukset;

Or. en

Tarkistus 1000
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
128 artikla

Komission teksti Tarkistus

128 artikla Poistetaan.

Vastaavuus

1. Komissio voi 1 artiklan 2 kohdassa, 
lukuun ottamatta 1 artiklan 2 kohdan d, e, 
g ja h alakohtaa, tarkoitettujen sääntöjen 
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piiriin kuuluvilla aloilla vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksillä, että 
kolmannessa maassa tai sen alueilla 
sovellettavat toimenpiteet vastaavat 
mainituissa säännöissä vahvistettuja 
vaatimuksia seuraavien perusteella:

a) kyseisen kolmannen maan 124 artiklan 
1 kohdan nojalla toimittamien tietojen 
perusteellinen tarkastelu;

b) tarvittaessa 119 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti suoritetun valvonnan 
tyydyttävä tulos.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
täytäntöönpanosäädöksissä vahvistetaan 
yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat 
eläinten ja tavaroiden tuloa kyseisestä 
kolmannesta maasta tai sen alueilta 
unioniin, ja niihin voivat sisältyä 
seuraavat:

a) niiden virallisten todistusten tai 
varmennusten, joiden on seurattava 
eläinten tai tavaroiden mukana, luonne ja 
sisältö;

b) erityiset vaatimukset, joita sovelletaan 
eläinten tai tavaroiden unioniin tuloon ja 
unioniin tulon yhteydessä suoritettavaan 
viralliseen valvontaan;

c) tarvittaessa menettelyt, jotka koskevat 
kyseisen kolmannen maan alueiden tai 
laitosten, joista eläinten ja tavaroiden tulo 
unioniin on sallittu, luettelojen laatimista 
ja muuttamista.

3. Komissio kumoaa viipymättä 
täytäntöönpanosäädöksillä 1 kohdassa 
tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset, kun 
jokin vastaavuuden tunnustamisen 
edellytyksistä ei enää täyty.

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 141 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
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noudattaen.

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

Or. en

Perustelu

On vaarana, että kolmansien maiden tuotteet todetaan ”vastaaviksi”, vaikka ne eivät 
tosiasiassa olisi monien mielestä EU:n lainsäädännön mukaisia. Termin käyttö tässä 
asetuksessa antaisi mahdollisuuden väärinkäytöksiin, joita ei voitaisi hallita (esim. ruhojen 
käsittelyssä, hormonien käytössä lihantuotannossa jne).

Tarkistus 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
128 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

128 a artikla

Kehitysmaiden tukeminen

1. Jotta voidaan varmistaa kehitysmaiden 
kykenevän noudattamaan tämän 
asetuksen sääntöjä, toimenpiteitä voidaan 
hyväksyä ja pitää niitä voimassa niin 
kauan kuin niillä todetaan olevan 
selkeästi vaikutusta seuraavien seikkojen 
tukemisessa:

– eläinten ja tavaroiden unioniin tuloa 
koskevien edellytysten täyttäminen;

– sellaisten ohjeiden laatiminen, joilla 
järjestetään unioniin vietävien tuotteiden 
virallinen valvonta;

– Euroopan unionin tai jäsenvaltioiden 
asiantuntijoiden lähettäminen 
kehitysmaihin avustamaan virallisen 
valvonnan järjestämisessä;

– kehitysmaiden valvontahenkilöstön 
osallistuminen koulutuksiin.
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2. Komissio valtuutetaan 139 artiklan 
mukaisesti antamaan delegoituja 
säädöksiä säännöistä, jotka koskevat 
1 kohdassa tarkoitettua kehitysmaiden 
tukemista.

Or. de

Perustelu

Myös tulevaisuudessa olisi jo sovellettavien sääntöjen perusteella varmistettava 
kehitysmaiden tukeminen niiden tarkastusvalmiuksia muodostettaessa.

Tarkistus 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
129 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi järjestää koulutustoimia 
toimivaltaisten viranomaisten henkilöstölle 
ja tarvittaessa jäsenvaltioiden muiden 
viranomaisten sellaiselle henkilöstölle, 
joka osallistuu tämän asetuksen säännösten 
ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen mahdollisten rikkomisten 
tutkintaan.

Komissio järjestää koulutustoimia 
toimivaltaisten viranomaisten henkilöstölle 
ja tarvittaessa jäsenvaltioiden muiden 
viranomaisten sellaiselle henkilöstölle, 
joka osallistuu tämän asetuksen säännösten 
ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
sääntöjen mahdollisten rikkomisten 
tutkintaan.

Or. es

Perustelu

Komissiolla ei ole toimivaltuuksia tähän, vaan se toimii neuvoston ja parlamentin 
valtuuttamana.

Tarkistus 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
129 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio voi järjestää nämä toimet 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Komissio järjestää nämä toimet 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Or. es

Perustelu

Komissiolla ei ole toimivaltuuksia tähän, vaan se toimii neuvoston ja parlamentin 
valtuuttamana.

Tarkistus 1004
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
130 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa niiden mekanismien 
ja välineiden integroitua toimintaa varten, 
joiden kautta virallista valvontaa koskevia 
tietoja ja asiakirjoja hallinnoidaan ja 
käsitellään, sähköisen 
tiedonhallintajärjestelmän, jäljempänä 
’IMSOC’, ja hallinnoi sitä.

1. Komissio perustaa niiden mekanismien 
ja välineiden integroitua toimintaa varten, 
joiden kautta virallista valvontaa koskevia 
tietoja ja asiakirjoja hallinnoidaan ja 
käsitellään, sähköisen 
tiedonhallintajärjestelmän, jäljempänä 
’IMSOC’, ja toimittaa sen automaattisesti 
tietokantoina jäsenvaltioihin ja hallinnoi 
sitä.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden nykyisiä tietokantoja voitaisiin käyttää kyseisten tietojen siirtämiseen.

Tarkistus 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Ehdotus asetukseksi
130 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa niiden mekanismien 
ja välineiden integroitua toimintaa varten, 
joiden kautta virallista valvontaa koskevia 
tietoja ja asiakirjoja hallinnoidaan ja 
käsitellään, sähköisen 
tiedonhallintajärjestelmän, jäljempänä 
’IMSOC’, ja hallinnoi sitä.

1. Komissio perustaa niiden mekanismien 
ja välineiden integroitua toimintaa varten, 
joiden kautta virallista valvontaa koskevia 
tietoja ja asiakirjoja hallinnoidaan ja 
käsitellään ja vaihdetaan automaattisesti, 
sähköisen tiedonhallintajärjestelmän, 
jäljempänä ’IMSOC’, ja hallinnoi sitä.

Or. en

Tarkistus 1006
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
130 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa niiden mekanismien 
ja välineiden integroitua toimintaa varten, 
joiden kautta virallista valvontaa koskevia 
tietoja ja asiakirjoja hallinnoidaan ja 
käsitellään, sähköisen 
tiedonhallintajärjestelmän, jäljempänä 
’IMSOC’, ja hallinnoi sitä.

1. Komissio perustaa niiden mekanismien 
ja välineiden integroitua toimintaa varten, 
joiden kautta virallista valvontaa koskevia 
tietoja ja asiakirjoja hallinnoidaan ja 
käsitellään, sähköisen 
tiedonhallintajärjestelmän, jäljempänä 
’IMSOC’, ja hallinnoi sitä ottaen 
huomioon olemassa olevat kansalliset 
järjestelmät.

Or. en

Perustelu

Monilla jäsenvaltioilla on jo käytössä sähköinen järjestelmä hallinnon tukemiseksi ja 
kustannustehokkuuden parantamiseksi tai ne ovat ottamassa sellaista käyttöön. Tarpeettoman 
päällekkäisyyden välttämiseksi komission tulevissa tietohallintojärjestelmissä on otettava 
huomioon nykyisen järjestelmät ja sen olisi oltava niiden kanssa yhteensopiva.

Tarkistus 1007
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
130 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio ja jäsenvaltiot käyttävät 
sähköisten varmenteiden tai muiden 
sähköisten asiakirjojen toimittamisessa 
kansainvälisesti standardoituja 
ohjelmointikieliä, sanomien rakenteita ja 
toimittamiskäytäntöjä sekä turvallisempia 
toimittamismenettelyjä.

Or. de

Perustelu

Järjestelmien yhteentoimivuus on toiminnan perusedellytys.

Tarkistus 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
130 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) siihen integroidaan kokonaisuudessaan 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklalla, 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 20 artiklalla 
ja asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 97 
artiklalla perustetut komission 
hallinnoimat nykyiset 
tietokonejärjestelmät, joita käytetään 
ihmisille, eläinten terveydelle ja 
hyvinvoinnille ja kasvien terveydelle
aiheutuviin riskeihin liittyvien tietojen ja 
asiakirjojen nopeaan vaihtoon, ja sen 
kautta tehdään näihin järjestelmiin 
tarvittavat päivitykset;

b) siihen integroidaan kokonaisuudessaan 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklalla, 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 20 artiklalla 
perustetut komission hallinnoimat nykyiset 
tietokonejärjestelmät, joita käytetään 
ihmisille, eläinten terveydelle ja 
hyvinvoinnille, luonnonmukaiselle 
maataloudelle ja mille tahansa muulle 
alalle aiheutuviin riskeihin liittyvien 
tietojen ja asiakirjojen nopeaan vaihtoon, ja 
sen kautta tehdään näihin järjestelmiin 
tarvittavat päivitykset;
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Or. es

Perustelu

Tässä artiklassa ei mainita luonnonmukaisessa maataloudessa käytettävää OFIS-
järjestelmää, emmekä tiedä, onko siihen sisällytetty tiedot erilaisista laatuominaisuuksista. 
Tarkistus on johdonmukainen asetusehdotuksen 1 artiklan 2 kohdan g alakohtaan esitetyn 
tarkistuksen soveltamisalan kanssa.

Tarkistus 1009
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
130 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) siihen integroidaan kokonaisuudessaan 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklalla, 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 20 artiklalla 
ja asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 97 
artiklalla perustetut komission 
hallinnoimat nykyiset 
tietokonejärjestelmät, joita käytetään 
ihmisille, eläinten terveydelle ja 
hyvinvoinnille ja kasvien terveydelle
aiheutuviin riskeihin liittyvien tietojen ja 
asiakirjojen nopeaan vaihtoon, ja sen 
kautta tehdään näihin järjestelmiin 
tarvittavat päivitykset;

b) siihen integroidaan kokonaisuudessaan 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklalla, 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 20 artiklalla 
perustetut komission hallinnoimat nykyiset 
tietokonejärjestelmät, joita käytetään 
ihmisille ja eläinten terveydelle ja 
hyvinvoinnille aiheutuviin riskeihin 
liittyvien tietojen ja asiakirjojen nopeaan 
vaihtoon, ja sen kautta tehdään näihin 
järjestelmiin tarvittavat päivitykset;

Or. de

Perustelu

Tämä laajennus ei ole tarpeen tässä asetuksessa, koska kasvien terveyttä, kasvien 
lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat alakohtaiset säännöt on eriytetty.
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Tarkistus 1010
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
130 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) siihen integroidaan kokonaisuudessaan 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklalla, 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 20 artiklalla 
ja asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 
measures against pests of plants] 
97 artiklalla perustetut komission 
hallinnoimat nykyiset 
tietokonejärjestelmät, joita käytetään 
ihmisille, eläinten terveydelle ja 
hyvinvoinnille ja kasvien terveydelle
aiheutuviin riskeihin liittyvien tietojen ja 
asiakirjojen nopeaan vaihtoon, ja sen 
kautta tehdään näihin järjestelmiin 
tarvittavat päivitykset;

b) siihen integroidaan kokonaisuudessaan 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklalla, 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 20 artiklalla 
ja yleisesti elintarvikealan petosten osalta 
perustetut komission hallinnoimat nykyiset 
tietokonejärjestelmät, joita käytetään 
ihmisille, eläinten terveydelle ja 
hyvinvoinnille aiheutuviin riskeihin 
liittyvien tietojen ja asiakirjojen nopeaan 
vaihtoon, ja sen kautta tehdään näihin 
järjestelmiin tarvittavat päivitykset;

Or. en

Tarkistus 1011
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
130 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) siihen integroidaan kokonaisuudessaan 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklalla, 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 20 artiklalla 
ja asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX 
[Office of Publications, please insert 
number of the Regulation on protective 

b) siihen integroidaan kokonaisuudessaan 
asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklalla, 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of the 
Regulation on animal health] 20 artiklalla 
perustetut komission hallinnoimat nykyiset 
tietokonejärjestelmät, joita käytetään 
ihmisille ja eläinten terveydelle ja 
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measures against pests of plants] 97 
artiklalla perustetut komission 
hallinnoimat nykyiset 
tietokonejärjestelmät, joita käytetään 
ihmisille, eläinten terveydelle ja 
hyvinvoinnille ja kasvien terveydelle
aiheutuviin riskeihin liittyvien tietojen ja 
asiakirjojen nopeaan vaihtoon, ja sen 
kautta tehdään näihin järjestelmiin 
tarvittavat päivitykset;

hyvinvoinnille aiheutuviin riskeihin 
liittyvien tietojen ja asiakirjojen nopeaan 
vaihtoon, ja sen kautta tehdään näihin 
järjestelmiin tarvittavat päivitykset;

Or. de

Tarkistus 1012
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
130 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sähköisten todistusten kaltaisia 
sähköisiä tietoja vaihtaessaan komissio ja 
jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset käyttävät kansainvälisesti 
standardoituja kieltä, viestirakennetta ja 
tiedonvaihtoprotokollaa.

Or. en

Tarkistus 1013
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
132 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissiolle siirretään kuitenkin 
139 artiklan mukaisesti valta antaa 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sitä, 
milloin ja missä määrin ensimmäistä 
alakohtaa sovelletaan toisessa 

Poistetaan.
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alakohdassa tarkoitettuihin tavaroihin.

Or. en

Tarkistus 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
132 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kyse on vientiin tarkoitetuista 
eläimistä ja tavaroista, joihin sovelletaan 
vientitodistuksen myöntämiseen liittyviä 
unionin sääntöjä, IMSOC:n avulla 
lähetyspaikan toimivaltaiset viranomaiset 
ja muut toimivaltaiset viranomaiset, jotka 
vastaavat virallisen valvonnan 
suorittamisesta, pystyvät reaaliaikaisesti 
vaihtamaan tietoja ja asiakirjoja, jotka 
koskevat tällaisia eläimiä ja tavaroita ja 
niiden osalta suoritetun valvonnan 
tuloksia.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Koska ei ole olemassa yhteisön ulkomaankauppapolitiikkaa, ei ole sopivaa, että komissio on 
läsnä seuraamassa kahdenvälisten kolmansien maiden ja jäsenvaltioiden kesken käytävien 
neuvottelujen kehittymistä koskien neuvotteluja vientiolosuhteista kyseisiin kolmansiin 
maihin.

Tarkistus 1015
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
134 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on tämän 
luvun mukaisessa toiminnassaan asetettava 
etusijalle toimet, jotka on toteutettava 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveydelle, 
eläinten hyvinvoinnille ja, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa,
ympäristölle aiheutuvien riskien 
poistamiseksi tai vähentämiseksi.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on tämän 
luvun mukaisessa toiminnassaan asetettava 
etusijalle toimet, jotka on toteutettava 
ihmisten tai eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille ja ympäristölle aiheutuvien 
riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi.
Ottaen huomioon petosten yleisyyden 
elintarvikealalla on kiinnitettävä 
enemmän huomiota sellaisten käytäntöjen 
torjumiseen, joilla johdetaan kuluttajia 
harhaan näiden ostamien ja kuluttamien 
elintarvikkeiden luonteesta ja laadusta.

Or. en

Tarkistus 1016
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
134 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on tämän 
luvun mukaisessa toiminnassaan asetettava 
etusijalle toimet, jotka on toteutettava 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveydelle,
eläinten hyvinvoinnille ja, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle aiheutuvien riskien 
poistamiseksi tai vähentämiseksi.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on tämän 
luvun mukaisessa toiminnassaan asetettava 
etusijalle toimet, jotka on toteutettava 
ihmisten ja eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille ja, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle aiheutuvien 
riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Or. de

Tarkistus 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
134 artikla – 1 kohta



PE526.079v03-00 90/121 AM\1015542FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on tämän 
luvun mukaisessa toiminnassaan asetettava 
etusijalle toimet, jotka on toteutettava 
ihmisten, eläinten ja kasvien terveydelle, 
eläinten hyvinvoinnille ja, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle aiheutuvien riskien 
poistamiseksi tai vähentämiseksi.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on tämän 
luvun mukaisessa toiminnassaan asetettava 
etusijalle toimet, jotka on toteutettava 
ihmisten ja eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille ja, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle aiheutuvien 
riskien poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Or. es

Perustelu

Johdonmukaisuus tälle asetukselle ehdotetun soveltamisalan kanssa 1 artiklan 2 kohdan 
g alakohtaan tehtävällä tarkistuksella.

Tarkistus 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
134 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) eläinten, tavaroiden ja toimijoiden 
tehostettu virallinen valvonta tarvittavan 
pituisena ajanjaksona;

a) eläinten, tavaroiden ja toimijoiden 
tehostettu virallinen valvonta tarvittavan 
pituisena ajanjaksona riskin luonteen 
mukaisesti;

Or. es

Perustelu

Täsmennetään, että tarvittavan pituinen ajanjakso määräytyy mahdollisen riskin perusteella 
tapauskohtaisesti, jotta voidaan välttää subjektiiviset tulkinnat.

Tarkistus 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose
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Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että toimija korjaa 
säännöstenvastaisuuden ja estää sen 
esiintymisen jatkossa.

b) toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että toimija korjaa 
säännöstenvastaisuuden ja ottaa käyttöön 
järjestelmiä estääkseen sen esiintymisen 
jatkossa.

Or. en

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1/2005 mukaan eläinkuljettajan on ”luotava järjestelmät" rikkomusten 
uudelleen esiintymisen ehkäisemiseksi. Tämä on selvempi sanamuoto kuin komission esittämä.

Tarkistus 1020
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) jos 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
i alakohdassa säädetyssä 
reittisuunnitelman virallisessa 
valvonnassa todetaan, että vaatimuksia ei 
ole noudatettu, vaadittava, että järjestäjä 
tekee muutoksia pitkän kuljetuksen 
järjestelyihin, jotta varmistetaan 
asetuksen (EY) N:o 1/2005 
noudattaminen;

Or. en

Perustelu

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetussa asetuksessa (EY) N:o 1/2005 säädetään, 
että kun reittisuunnitelmasta (joka on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ennen 
eläinten pitkää kuljetusta) ei ilmene, että asetusta noudatetaan kuljetuksen aikana, 
toimivaltainen viranomainen voi vaatia kuljetuksen järjestelyjen muuttamista. Ehdotetulla 
asetuksella virallisesta valvonnasta kumotaan tämä asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännös. Se 
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olisi nyt vastaavasti sisällytettävä virallista valvontaa koskevaan asetusehdotukseen.

Tarkistus 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) määrättävä seuraavista: eläinten 
purkaminen kuljetusvälineestä, siirtäminen 
toiseen kuljetusvälineeseen, sijoittaminen 
ja hoito, karanteeniaika, eläinten 
teurastuksen lykkääminen;

b) määrättävä seuraavista: eläinten 
purkaminen kuljetusvälineestä, siirtäminen 
toiseen kuljetusvälineeseen, sijoittaminen 
asianmukaisiin tiloihin ja asianmukaisen 
hoidon antaminen, karanteeniaika, 
eläinten teurastuksen lykkääminen, 
tarvittaessa eläinlääkärin apu;

Or. en

Perustelu

On tärkeää määrittää selkeämmin ”sijoittaminen ja hoito”. Lisättäväksi ehdotetut sanat 
sisältyvät eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annettuun asetukseen (EY) N:o 1/2005. 
Ehdotetulla asetuksella virallisesta valvonnasta kumotaan nämä sanat asetuksessa (EY) 
N:o 1/2005. Ne olisi nyt vastaavasti sisällytettävä virallista valvontaa koskevaan 
asetusehdotukseen.

Tarkistus 1022
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) määrättävä asetuksen (EY) 
N:o 1099/2009 soveltamisalaan kuuluvia 
eläinten lopetusta tai siihen liittyviä 
toimia harjoittavat toimijat muuttamaan 
toimintaohjeistoaan ja erityisesti 
hidastamaan tuotantoa tai lopettamaan 
sen;
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Or. en

Perustelu

Tämä toimivalta sisältyy eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annettuun asetukseen (EY) 
N:o 1099/2009. Ehdotetulla asetuksella virallisesta valvonnasta kumotaan tämä asetuksella 
(EY) N:o 1099/2009 annettu toimivalta. Se olisi nyt vastaavasti sisällytettävä virallista 
valvontaa koskevaan asetusehdotukseen.

Tarkistus 1023
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) määrättävä asianomaisen toimijan 
tiettyihin toimiin kohdistettavaksi 
tihennettyä tai järjestelmällistä virallista 
valvontaa;

f) määrättävä asianomaisen toimijan 
tiettyihin toimiin kohdistettavaksi 
tihennettyä tai järjestelmällistä virallista 
valvontaa, eläinten kuljetusten yhteydessä 
myös määrättävä eläinlääkärin 
läsnäolosta eläinten lastauksessa;

Or. en

Perustelu

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetussa asetuksessa (EY) N:o 1/2005 annetaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisuus vaatia eläinlääkärin läsnäoloa eläimiä 
kuormattaessa. Ehdotetulla asetuksella virallisesta valvonnasta kumotaan nämä sanat 
asetuksessa (EY) N:o 1/2005. Ne olisi vastaavasti nyt sisällytettävä virallista valvontaa 
koskevaan asetusehdotukseen, koska kyseessä on merkittävä toimenpide, jolla parannetaan 
eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vaatimusten noudattamista.

Tarkistus 1024
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
135 artikla – 2 kohta – j alakohta
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Komission teksti Tarkistus

j) määrättävä asianomaisen laitoksen, 
tehtaan, maatilan tai kuljetusvälineen 
hyväksyntä tai kuljettajan lupa 
peruutettavaksi tai sen voimassaolo 
keskeytettäväksi;

j) määrättävä asianomaisen laitoksen, 
tehtaan, maatilan tai kuljetusvälineen 
hyväksyntä tai kuljettajan lupa tai 
kuljettajan pätevyystodistus
peruutettavaksi tai sen voimassaolo 
keskeytettäväksi;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että kuljettajan pätevyystodistus voidaan asianmukaisissa tapauksissa peruuttaa 
tai sen voimassaolo keskeyttää, varsinkin jos rikkomuksesta käy ilmi, että kuljettajalla ei ole 
riittävästi tietoa tai ymmärrystä eläinten kuljettamisesta eläinten suojelusta kuljetuksen 
aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 mukaisesti.

Tarkistus 1025
Glenis Willmott

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

Komission teksti Tarkistus

l a) jos 18 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
i alakohdassa säädetyssä 
reittisuunnitelman virallisessa 
valvonnassa todetaan, että vaatimuksia ei 
ole noudatettu, vaadittava, että järjestäjä 
tekee muutoksia pitkän kuljetuksen 
järjestelyihin, jotta varmistetaan 
asetuksen (EY) N:o 1/2005 
noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo
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Ehdotus asetukseksi
136 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Seuraamusten taso on tavoiteltua 
taloudellista hyötyä rajoittamatta 
asetettava lisäksi siten, että otetaan 
huomioon kuluttajan terveyshaitan riski.

Or. de

Perustelu

Myös tapauksia, joissa rikkomuksen kautta saatava taloudellinen hyöty ei ole kovin suuri, 
mutta joissa kuluttajan terveys kuitenkin mahdollisesti voi olla vakavasti uhattuna, olisi 
rangaistava yhtä tuntuvilla seuraamuksilla.

Tarkistus 1027
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
136 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän asetuksen säännösten ja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
tahallisiin rikkomisiin sovellettavat 
taloudelliset seuraamukset asetetaan 
vähintään tasolle, joka kumoaa
rikkomuksella tavoitellun taloudellisen 
hyödyn.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän asetuksen säännösten ja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
tahallisiin rikkomisiin sovellettavat 
taloudelliset seuraamukset asetetaan 
vähintään tasolle, joka on kaksinkertainen 
rikkomuksella tavoitellun taloudellisen 
hyödyn osalta.

Or. en

Tarkistus 1028
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
136 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän asetuksen säännösten ja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
tahallisiin rikkomisiin sovellettavat 
taloudelliset seuraamukset asetetaan 
vähintään tasolle, joka kumoaa
rikkomuksella tavoitellun taloudellisen 
hyödyn.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tämän asetuksen säännösten ja 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
tahallisiin rikkomisiin sovellettavat 
taloudelliset seuraamukset asetetaan 
vähintään tasolle, joka vastaa 
kaksinkertaisesti rikkomuksella tavoiteltua 
taloudellista hyötyä.

Or. en

Tarkistus 1029
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
136 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) virheellinen tai harhaanjohtava 
virallinen sertifiointi,

b) virheellinen tai harhaanjohtava 
virallinen sertifiointi ja ilmoitukset,

Or. en

Tarkistus 1030
Horst Schnellhardt

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

Komission teksti Tarkistus

c a) vahingon aiheuttaminen kuluttajan 
terveydelle.

Or. de

Tarkistus 1031
Giancarlo Scottà
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Ehdotus asetukseksi
136 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tässä artiklassa tarkoitettujen 
taloudellisten seuraamusten 
soveltamisesta kertyvät varat käytetään 
seuraamuksen kohteena olevaa 
tuotantovaihetta koskeviin tiedotus- ja 
koulutustoimiin.

Or. it

Tarkistus 1032
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
136 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

136 a artikla

Rikkomisista ilmoittaminen

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset luovat 
tehokkaat ja luotettavat mekanismit, joilla 
kannustetaan raportoimaan 
toimivaltaisille viranomaisille tämän 
asetuksen säännöksiin ja tähän 
asetukseen liittyviin kansallisiin 
säännöksiin kohdistuvista mahdollisista 
tai tosiasiallisista rikkomuksista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
mekanismeihin on sisällyttävä vähintään

a) erityismenettelyt rikkomisia koskevien 
ilmoitusten vastaanottamista ja niihin 
liittyviä jatkotoimia varten;

b) laitoksessa tehdyistä rikkomuksista 
ilmoittavien työntekijöiden 
asianmukainen suojelu ainakin 
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kostotoimilta, syrjinnältä tai muun 
tyyppiseltä epäoikeudenmukaiselta 
kohtelulta;

c) rikkomuksista ilmoittavan henkilön 
henkilötietojen suojaaminen ja sen 
luonnollisen henkilön henkilötietojen 
suojaaminen, jonka väitetään olevan 
vastuussa rikkomuksesta, direktiivin 
95/46/EY mukaisesti;

d) selkeät säännöt, joilla varmistetaan, 
että luottamuksellisuus suhteessa 
laitoksessa tehdyistä rikkomuksista 
ilmoittajaan taataan kaikissa tapauksissa, 
jollei ilmaisemista edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä myöhempien 
tutkimusten tai oikeuskäsittelyjen 
yhteydessä.

3. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että 
laitoksilla on käytössään asianmukaiset 
menettelyt työntekijöitään varten, jotta 
nämä voivat ilmoittaa rikkomuksista 
sisäisesti erityisen riippumattoman 
kanavan kautta. Tällainen kanava 
voidaan toteuttaa myös 
työmarkkinaosapuolten hoitamien 
järjestelyjen avulla. Tällöin sovelletaan 
samaa suojelua kuin 2 kohdan b, c ja 
d alakohdassa.

Or. en

Perustelu

Artikla, jolla pyritään suojelemaan ilmiantajia, on sisällytetty useisiin säädöksiin.

Tarkistus 1033
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Jos komissiolla on näyttöä vakavasta 
puutteesta jäsenvaltion 
valvontajärjestelmässä ja tällainen puute 
voi aiheuttaa laajalle leviävän riskin 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, 
eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa,
ympäristölle tai johtaa 1 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
laajamittaiseen rikkomiseen, se hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä yhden tai 
useamman seuraavista toimenpiteistä, joita 
on sovellettava, kunnes puute 
valvontajärjestelmässä on poistettu:

Jos komissiolla on näyttöä vakavasta 
puutteesta jäsenvaltion 
valvontajärjestelmässä ja tällainen puute 
voi aiheuttaa laajalle leviävän riskin 
ihmisten tai eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai ympäristölle, johtaa 
kuluttajien odotusten pettämiseen 
elintarvikkeiden ja tavaroiden luonteen, 
laadun ja koostumuksen osalta tai johtaa 
muutoin 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen sääntöjen laajamittaiseen 
rikkomiseen, se hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä yhden tai 
useamman seuraavista toimenpiteistä, joita 
on sovellettava, kunnes puute 
valvontajärjestelmässä on poistettu:

Or. en

Tarkistus 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos komissiolla on näyttöä vakavasta 
puutteesta jäsenvaltion 
valvontajärjestelmässä ja tällainen puute 
voi aiheuttaa laajalle leviävän riskin 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, 
eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle tai johtaa 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
laajamittaiseen rikkomiseen, se hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä yhden tai 
useamman seuraavista toimenpiteistä, joita 
on sovellettava, kunnes puute 
valvontajärjestelmässä on poistettu:

Jos komissiolla on näyttöä vakavasta 
puutteesta jäsenvaltion 
valvontajärjestelmässä ja tällainen puute 
voi aiheuttaa laajalle leviävän riskin 
ihmisten, eläinten tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle tai johtaa 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
laajamittaiseen rikkomiseen, se hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä yhden tai 
useamman seuraavista toimenpiteistä, joita 
on sovellettava, kunnes puute 
valvontajärjestelmässä on poistettu:
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Or. es

Perustelu

Eläinten hyvinvointia ei voi verrata ihmisten terveyteen. Olisi joka tapauksessa tarkennettava, 
missä eläinten hyvinvointia koskevien sääntöjen rikkomistapauksissa sitä voidaan käyttää 
tässä artiklassa.

Tarkistus 1035
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
137 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos komissiolla on näyttöä vakavasta 
puutteesta jäsenvaltion 
valvontajärjestelmässä ja tällainen puute 
voi aiheuttaa laajalle leviävän riskin 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle, 
eläinten hyvinvoinnille tai, 
muuntogeenisten organismien ja 
kasvinsuojeluaineiden tapauksessa, 
ympäristölle tai johtaa 1 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
laajamittaiseen rikkomiseen, se hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä yhden tai 
useamman seuraavista toimenpiteistä, joita 
on sovellettava, kunnes puute 
valvontajärjestelmässä on poistettu:

Jos komissiolla on näyttöä vakavasta 
puutteesta jäsenvaltion 
valvontajärjestelmässä ja tällainen puute 
voi aiheuttaa laajalle leviävän riskin 
ihmisten ja eläinten terveydelle, eläinten 
hyvinvoinnille tai, muuntogeenisten 
organismien ja kasvinsuojeluaineiden 
tapauksessa, ympäristölle tai johtaa 1 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
laajamittaiseen rikkomiseen, se hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä yhden tai 
useamman seuraavista toimenpiteistä, joita 
on sovellettava, kunnes puute 
valvontajärjestelmässä on poistettu:

Or. de

Tarkistus 1036
Martina Anderson

Ehdotus asetukseksi
139 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 
15 artiklan 2 kohdassa, 16 artiklassa, 

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 
15 artiklan 2 kohdan a, c ja 
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17 artiklassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 
19 artiklassa, 20 artiklassa, 21 artiklassa, 
22 artiklassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 
24 artiklan 1 kohdassa, 25 artiklan 
3 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 
40 artiklassa, 43 artiklan 4 kohdassa, 
45 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklassa, 
49 artiklassa, 51 artiklan 1 kohdassa, 
52 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 56 artiklan 
2 kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 
62 artiklan 2 kohdassa, 69 artiklan 
3 kohdassa, 75 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 
97 artiklan 2 kohdassa, 98 artiklan 
6 kohdassa, 99 artiklan 2 kohdassa, 
101 artiklan 3 kohdassa, 106 artiklan 
3 kohdassa, 110 artiklassa, 111 artiklassa, 
114 artiklan 4 kohdassa, 125 artiklan 
1 kohdassa, 132 artiklan 1 kohdan 
kolmannessa alakohdassa, 133 artiklassa, 
138 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 143 artiklan 
2 kohdassa, 144 artiklan 3 kohdassa, 
151 artiklan 3 kohdassa, 153 artiklan 
3 kohdassa ja 159 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

d alakohdassa, 16 artiklassa, 17 artiklassa, 
18 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan b, c ja 
de alakohdassa, 20 artiklan b, c ja 
d alakohdassa, 21 artiklan b, c ja 
d alakohdassa, 22 artiklan b, c ja 
d alakohdassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 
24 artiklan 1 kohdan b, c ja 
d alakohdassa, 25 artiklan 3 kohdassa, 
26 artiklan 2 kohdassa, 40 artiklassa, 
43 artiklan 4 kohdassa, 45 artiklan 
3 kohdassa, 46 artiklassa, 49 artiklassa, 
51 artiklan 1 kohdassa, 52 artiklan 1 ja 
2 kohdassa, 56 artiklan 2 kohdassa, 
62 artiklan 2 kohdassa, 69 artiklan 
3 kohdassa, 75 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 
97 artiklan 2 kohdassa, 98 artiklan 
6 kohdassa, 99 artiklan 2 kohdassa, 
101 artiklan 3 kohdassa, 106 artiklan 
3 kohdassa, 110 artiklassa, 111 artiklassa, 
114 artiklan 4 kohdassa, 125 artiklan 
1 kohdassa, 132 artiklan 1 kohdan 
kolmannessa alakohdassa, 133 artiklassa, 
138 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 143 artiklan 
2 kohdassa, 144 artiklan 3 kohdassa, 
151 artiklan 3 kohdassa, 153 artiklan 
3 kohdassa ja 159 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Or. en

Tarkistus 1037
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
139 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 
15 artiklan 2 kohdassa, 16 artiklassa, 
17 artiklassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 
19 artiklassa, 20 artiklassa, 21 artiklassa, 
22 artiklassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 
24 artiklan 1 kohdassa, 25 artiklan 

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 
15 artiklan 2 kohdassa, 16 artiklassa, 
17 artiklassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 
19 artiklassa, 20 artiklassa, 21 artiklassa, 
22 artiklassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 
24 artiklan 1 kohdassa, 25 artiklan 
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3 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 
40 artiklassa, 43 artiklan 4 kohdassa, 
45 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklassa, 
49 artiklassa, 51 artiklan 1 kohdassa, 
52 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 56 artiklan 
2 kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 
62 artiklan 2 kohdassa, 69 artiklan 
3 kohdassa, 75 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 
97 artiklan 2 kohdassa, 98 artiklan 
6 kohdassa, 99 artiklan 2 kohdassa, 
101 artiklan 3 kohdassa, 106 artiklan 
3 kohdassa, 110 artiklassa, 111 artiklassa, 
114 artiklan 4 kohdassa, 125 artiklan 
1 kohdassa, 132 artiklan 1 kohdan 
kolmannessa alakohdassa, 133 artiklassa, 
138 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 143 artiklan 
2 kohdassa, 144 artiklan 3 kohdassa, 
151 artiklan 3 kohdassa, 153 artiklan 
3 kohdassa ja 159 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä määräämättömäksi ajaksi 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 
40 artiklassa, 43 artiklan 4 kohdassa, 
45 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklassa, 
49 artiklassa, 51 artiklan 1 kohdassa, 
52 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 56 artiklan 
2 kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 
62 artiklan 2 kohdassa, 69 artiklan 
3 kohdassa, 75 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 
97 artiklan 2 kohdassa, 98 artiklan 
6 kohdassa, 99 artiklan 2 kohdassa, 
101 artiklan 3 kohdassa, 106 artiklan 
3 kohdassa, 110 artiklassa, 111 artiklassa, 
114 artiklan 4 kohdassa, 125 artiklan 
1 kohdassa, 132 artiklan 1 kohdan 
kolmannessa alakohdassa, 133 artiklassa, 
138 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 143 artiklan 
2 kohdassa, 144 artiklan 3 kohdassa, 
151 artiklan 3 kohdassa, 153 artiklan 
3 kohdassa ja 159 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi 
[Publications Office is to fill in the date of 
entry into force of this amending Act].

Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään 
yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden 
vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan 
siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. en

Tarkistus 1038
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
139 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 15 
artiklan 2 kohdassa, 16 artiklassa, 17 

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 15 
artiklan 2 kohdassa, 16 artiklassa, 17 
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artiklassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 19 
artiklassa, 20 artiklassa, 21 artiklassa, 22 
artiklassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 
24 artiklan 1 kohdassa, 25 artiklan 3 
kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 40 
artiklassa, 43 artiklan 4 kohdassa, 45 
artiklan 3 kohdassa, 46 artiklassa, 49 
artiklassa, 51 artiklan 1 kohdassa, 52 
artiklan 1 ja 2 kohdassa, 56 artiklan 2 
kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 62 
artiklan 2 kohdassa, 69 artiklan 3 kohdassa, 
75 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 97 artiklan 2 
kohdassa, 98 artiklan 6 kohdassa, 99 
artiklan 2 kohdassa, 101 artiklan 3 
kohdassa, 106 artiklan 3 kohdassa, 110 
artiklassa, 111 artiklassa, 114 artiklan 4 
kohdassa, 125 artiklan 1 kohdassa, 132 
artiklan 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa, 133 artiklassa, 138 artiklan 1 
ja 2 kohdassa, 143 artiklan 2 kohdassa, 144 
artiklan 3 kohdassa, 151 artiklan 3 
kohdassa, 153 artiklan 3 kohdassa ja 159 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

artiklassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 19 
artiklassa, 20 artiklassa, 21 artiklassa, 22 
artiklassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 
24 artiklan 1 kohdassa, 25 artiklan 3 
kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 40 
artiklassa, 43 artiklan 4 kohdassa, 45 
artiklan 3 kohdassa, 46 artiklassa, 49 
artiklassa, 51 artiklan 1 kohdassa, 52 
artiklan 1 ja 2 kohdassa, 56 artiklan 2 
kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 62 
artiklan 2 kohdassa, 69 artiklan 3 kohdassa, 
75 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 97 artiklan 2 
kohdassa, 98 artiklan 6 kohdassa, 99 
artiklan 2 kohdassa, 101 artiklan 3 
kohdassa, 106 artiklan 3 kohdassa, 110 
artiklassa, 111 artiklassa, 114 artiklan 4 
kohdassa, 125 artiklan 1 kohdassa, 132 
artiklan 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa, 133 artiklassa, 138 artiklan 1 
ja 2 kohdassa, 143 artiklan 2 kohdassa, 144 
artiklan 3 kohdassa, 151 artiklan 3 
kohdassa, 153 artiklan 3 kohdassa ja 159 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajaksi 
tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Or. de

Tarkistus 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
139 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 15 
artiklan 2 kohdassa, 16 artiklassa, 17 
artiklassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 19 
artiklassa, 20 artiklassa, 21 artiklassa, 22 
artiklassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 
24 artiklan 1 kohdassa, 25 artiklan 3 
kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 40 
artiklassa, 43 artiklan 4 kohdassa, 45 
artiklan 3 kohdassa, 46 artiklassa, 49 

2. Siirretään 4 artiklan 3 kohdassa, 
15 artiklan 2 kohdassa, 16 artiklassa, 
17 artiklassa, 18 artiklan 3 kohdassa, 
19 artiklassa, 20 artiklassa, 21 artiklassa, 
22 artiklassa, 23 artiklan 1 kohdassa, 
24 artiklan 1 kohdassa, 25 artiklan 
3 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 
40 artiklassa, 43 artiklan 4 kohdassa, 
45 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklassa, 
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artiklassa, 51 artiklan 1 kohdassa, 52 
artiklan 1 ja 2 kohdassa, 56 artiklan 2 
kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 62 
artiklan 2 kohdassa, 69 artiklan 3 kohdassa, 
75 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 97 artiklan 2 
kohdassa, 98 artiklan 6 kohdassa, 99 
artiklan 2 kohdassa, 101 artiklan 3 
kohdassa, 106 artiklan 3 kohdassa, 110 
artiklassa, 111 artiklassa, 114 artiklan 4 
kohdassa, 125 artiklan 1 kohdassa, 132 
artiklan 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa, 133 artiklassa, 138 artiklan 1 
ja 2 kohdassa, 143 artiklan 2 kohdassa, 144 
artiklan 3 kohdassa, 151 artiklan 3 
kohdassa, 153 artiklan 3 kohdassa ja 159 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

49 artiklassa, 51 artiklan 1 kohdassa, 
52 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 56 artiklan 
2 kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 
62 artiklan 2 kohdassa, 69 artiklan 
3 kohdassa, 75 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 
97 artiklan 2 kohdassa, 98 artiklan 
6 kohdassa, 99 artiklan 2 kohdassa, 
101 artiklan 3 kohdassa, 106 artiklan 
3 kohdassa, 110 artiklassa, 111 artiklassa, 
114 artiklan 4 kohdassa, 125 artiklan 
1 kohdassa, 132 artiklan 1 kohdan 
kolmannessa alakohdassa, 133 artiklassa, 
138 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 143 artiklan 
2 kohdassa, 144 artiklan 3 kohdassa, 
151 artiklan 3 kohdassa, 153 artiklan 
3 kohdassa ja 159 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä seitsemän vuoden ajaksi tämän 
asetuksen voimaantulopäivästä.

Or. es

Perustelu

Säädösvalta on mielestämme tarkistettava tietyn ajan kuluessa siten, kuin muissa 
säännöksissä on vahvistettu.

Tarkistus 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
139 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Säädösvaltaa annettaessa on erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle samanaikaisesti, hyvissä ajoin 
ja asianmukaisesti.
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Or. es

Perustelu

Lisätään kohta sen varmistamiseksi, että komission on otettava huomioon jäsenvaltioiden 
kannat ja kuultava asiantuntijatyöryhmiä, ennen kuin delegoitu säädös julkaistaan.

Tarkistus 1041
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
139 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 3 
kohdassa, 15 artiklan 2 kohdassa, 16 
artiklassa, 17 artiklassa, 18 artiklan 3 
kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklassa, 21 
artiklassa, 22 artiklassa, 23 artiklan 1 
kohdassa, 24 artiklan 1 kohdassa, 25 
artiklan 3 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 
40 artiklassa, 43 artiklan 4 kohdassa, 45 
artiklan 3 kohdassa, 46 artiklassa, 49 
artiklassa, 51 artiklan 1 kohdassa, 52 
artiklan 1 ja 2 kohdassa, 56 artiklan 2 
kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 62 
artiklan 2 kohdassa, 69 artiklan 3 kohdassa, 
75 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 97 artiklan 2 
kohdassa, 98 artiklan 6 kohdassa, 99 
artiklan 2 kohdassa, 101 artiklan 3 
kohdassa, 106 artiklan 3 kohdassa, 110 
artiklassa, 111 artiklassa, 114 artiklan 4 
kohdassa, 125 artiklan 1 kohdassa, 132 
artiklan 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa, 133 artiklassa, 138 artiklan 1 
ja 2 kohdassa, 143 artiklan 2 kohdassa, 144 
artiklan 3 kohdassa, 151 artiklan 3 
kohdassa, 153 artiklan 3 kohdassa ja 159 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 3 
kohdassa, 15 artiklan 2 kohdassa, 16 
artiklassa, 17 artiklassa, 18 artiklan 3 
kohdassa, 19 artiklassa, 20 artiklassa, 21 
artiklassa, 22 artiklassa, 23 artiklan 1 
kohdassa, 24 artiklan 1 kohdassa, 25 
artiklan 3 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 
40 artiklassa, 43 artiklan 4 kohdassa, 45 
artiklan 3 kohdassa, 46 artiklassa, 49 
artiklassa, 51 artiklan 1 kohdassa, 52 
artiklan 1 ja 2 kohdassa, 56 artiklan 2 
kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 62 
artiklan 2 kohdassa, 69 artiklan 3 kohdassa, 
75 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 97 artiklan 2 
kohdassa, 98 artiklan 6 kohdassa, 99 
artiklan 2 kohdassa, 101 artiklan 3 
kohdassa, 106 artiklan 3 kohdassa, 110 
artiklassa, 111 artiklassa, 114 artiklan 4 
kohdassa, 125 artiklan 1 kohdassa, 132 
artiklan 1 kohdan kolmannessa 
alakohdassa, 133 artiklassa, 138 artiklan 1 
ja 2 kohdassa, 143 artiklan 2 kohdassa, 144 
artiklan 3 kohdassa, 151 artiklan 3 
kohdassa, 153 artiklan 3 kohdassa ja 159 
artiklan 3 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
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Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin aikaisempana tai myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Henkilöt, 
joita delegoitu säädös koskee, voivat 
vastustaa jo voimassa olevia delegoituja 
säädöksiä siitä päivästä lähtien, kun 
peruuttamispäätös on tehty.

Or. de

Perustelu

Säädösvallan siirron vastustamisen tarkoituksena on valvoa komission lainsäädäntää. Tämän 
vuoksi säädösvallan siirtoa on voitava vastustaa myös taannehtivasti.

Tarkistus 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
141 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 
178/2002 58 artiklan 1 kohdalla perustettu 
pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja 
rehukomitea. Tämä komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 
178/2002 58 artiklan 1 kohdalla perustettu 
pysyvä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja 
rehukomitea. Tämä komitea on asetuksessa 
(EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
Poikkeuksen muodostaa 23 artiklan 
soveltaminen, jonka mukaan komissiota 
avustaa asetuksella (EY) N:o 834/2007 
luonnonmukaista maataloutta 
käsittelemään, asetuksella (EU) N:o 
1151/2012 maataloustuotteiden 
merkintöjä SAN, SMM ja APT 
käsittelemään, asetuksella (EU) 
N:o 1234/2007 viinin merkintöjä SAN ja 
SMM ja asetuksella (EY) N:o 110/2008 
tislattujen alkoholijuomien 
maantieteellisten merkintöjen suojaamista 
käsittelemään perustetut komiteat.

Or. es
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Perustelu

Johdonmukaisuus 23 artiklan kanssa.

Tarkistus 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
141 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio 
ei hyväksy ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi ja sovelletaan 
asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 
4 kohdan kolmatta alakohtaa.

Or. es

Perustelu

On varmistettava myös se, että komissio voi tarkastella uudelleen ehdotusta 
täytäntöönpanosäädökseksi, jos komitea ei ole antanut lausuntoa, ja ottaa tuolloin huomioon 
komiteassa ilmaistut näkemykset.

Tarkistus 1044
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
142 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kunkin asetuksen (EY) N:o 882/2004 
liitteessä VII tarkoitetun Euroopan 
unionin vertailulaboratorion nimeämistä 
sovelletaan siihen asti, kunnes tämän 
asetuksen 91 artiklan 2 kohdan nojalla on 
nimetty Euroopan unionin 
vertailulaboratorio kullekin alalle, jollei 
91 artiklan 3 a kohdasta muuta johdu.

Or. it
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Tarkistus 1045
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
142 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumotaan asetus (EY) N:o 854/2004 ja
direktiivit 89/662/ETY, 90/425/ETY, 
91/496/ETY, 96/23/EY ja 97/78/EY […] 
päivästä […]kuuta […] [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 3 years].

2. Kumotaan direktiivit 89/662/ETY, 
90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY ja 
97/78/EY […] päivästä […]kuuta […] 
[Office of Publications, please insert date 
of entry into force of this Regulation + 3 
years].

Or. de

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 854/2004 kumoaminen aiheuttaa epäselvyyksiä erityisiin eläinperäisten 
tuotteiden terveellisyyden valvontaa koskeviin sääntöihin, jotka eivät kuulu tämän 
asetusehdotuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 1046
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
150 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1/2005
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 14, 15, 16 ja 21 artikla, 
22 artiklan 2 kohta, 23, 24 ja 26 artikla.

b) Poistetaan 14, 15, 16 ja 21 artikla, 23, 24 
ja 26 artikla.

Or. en

Perustelu

Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 22 artiklan 
2 kohtaa ei pidä poistaa. Se on tärkeä säännös, jolla suojellaan eläimiä tarpeettomilta 
viivästyksiltä kuljetuksen aikana, koska viivästykset voivat aiheuttaa vakavia eläinten 
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hyvinvointiin liittyviä ongelmia. Asetusehdotuksen 18 artiklan 3 kohdan sanamuoto estää 
toimivallan antaa sen mukaisia delegoituja asetuksia asetuksen (EY) N:o 1/2005 22 artiklan 
2 kohdassa tarkastelluista seikoista. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, ettei artiklaa kumota.

Tarkistus 1047
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
150 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1/2005
14, 15, 16 ja 21 artikla, 22 artiklan 2 kohta, 23, 24 ja 26 artikla

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 14, 15, 16 ja 21 artikla, 
22 artiklan 2 kohta, 23, 24 ja 26 artikla.

b) Jatketaan 14, 15, 16 ja 21 artiklan, 
22 artiklan 2 kohdan, 23, 24 ja 26 artiklan 
soveltamista, kunnes 18 artiklassa 
tarkoitetut lainsäädäntöehdotukset on 
laadittu.

Or. en

Tarkistus 1048
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
151 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 396/2005
26 artikla, 27 artiklan 1 kohta ja 30 artikla

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EY) N:o 396/2005 
26 artiklaa, 27 artiklan 1 kohtaa ja 
30 artiklaa sovelletaan 3 kohdan 
mukaisesti annetussa delegoidussa 
säädöksessä ilmoitettavaan päivään 
saakka.

2. Asetuksen (EY) N:o 396/2005 
26 artiklaa, 27 artiklan 1 kohtaa ja 
30 artiklaa sovelletaan tämän asetuksen
16 kohdassa tarkoitettujen 
lainsäädäntöehdotusten mukaisesti 
laadittavien sääntöjen voimaantuloon 
saakka.

Or. en
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Tarkistus 1049
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
151 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 396/2005
26 artikla, 27 artiklan 1 kohta ja 30 artikla

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat päivää, jona 
2 kohdassa tarkoitettua 26 artiklaa, 
27 artiklan 1 kohtaa ja 30 artiklaa ei enää 
sovelleta. Kyseinen päivä on tämän 
asetuksen 16 artiklassa tarkoitettujen 
delegoitujen säädösten mukaisesti 
vahvistettavien vastaavien sääntöjen 
soveltamisen alkamispäivä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1050
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
153 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta
Asetus (EY) N:o 834/2007
27 artikla – 3–14 kohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Poistetaan 2–14 kohta. ii) Poistetaan 3–14 kohta.

Or. en

Tarkistus 1051
Mario Pirillo
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Ehdotus asetukseksi
153 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta
Asetus (EY) N:o 834/2007
27 artikla – 3–6 kohta ja 8–14 kohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Poistetaan 2–14 kohta. ii) Poistetaan 3–6 kohta ja 8–14 kohta.

Or. it

Perustelu

Tarkastuslaitosten valvonta- ja tarkastustehtäviä ja erityisten poikkeusten myöntämistä 
koskevan siirtokiellon on pysyttävä voimassa.

Tarkistus 1052
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
153 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 834/2007
27 artikla, 30 artiklan 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Asetuksen (EY) N:o 834/2007 
27 artiklaa ja 30 artiklan 2 kohtaa 
sovelletaan 3 kohdan mukaisesti 
annettavassa delegoidussa säädöksessä 
ilmoitettavaan päivään saakka.

2. Asetuksen (EY) N:o 834/2007 
27 artiklan 3–14 kohtaa ja 30 artiklan 
2 kohtaa sovelletaan 3 kohdan mukaisesti 
annettavassa delegoidussa säädöksessä 
ilmoitettavaan päivään saakka.

Or. en

Tarkistus 1053
Mario Pirillo

Ehdotus asetukseksi
153 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 834/2007
27 artikla ja 30 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. Asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 
artiklaa ja 30 artiklan 2 kohtaa sovelletaan 
3 kohdan mukaisesti annettavassa 
delegoidussa säädöksessä ilmoitettavaan 
päivään saakka.

2. Asetuksen (EY) N:o 834/2007 27 
artiklan 3–6 ja 8–14 kohtaa ja 30 artiklan 
2 kohtaa sovelletaan 3 kohdan mukaisesti 
annettavassa delegoidussa säädöksessä 
ilmoitettavaan päivään saakka.

Or. it

Tarkistus 1054
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2009/128/EY
8 artikla ja liite II

Komission teksti Tarkistus

2. Direktiivin 2009/128/EY 8 artiklan 
1 kohtaa, 2 kohdan toista alakohtaa sekä 3, 
4 ja 6 kohtaa ja liitettä II sovelletaan 
3 kohdan mukaisesti annettavassa 
delegoidussa säädöksessä ilmoitettavaan
päivään saakka.

2. Direktiivin 2009/128/EY 8 artiklan 
1 kohtaa, 2 kohdan toista alakohtaa sekä 3, 
4 ja 6 kohtaa ja liitettä II sovelletaan tämän 
asetuksen 22 kohdassa tarkoitettujen 
lainsäädäntöehdotusten mukaisesti 
laadittavien sääntöjen voimaantuloon 
saakka.

Or. en

Tarkistus 1055
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
159 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 139 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat päivää, jona 
2 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä ei 

Poistetaan.
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enää sovelleta. Kyseinen päivä on tämän 
asetuksen 22 artiklassa tarkoitettujen 
delegoitujen säädösten mukaisesti 
vahvistettavien vastaavien sääntöjen 
soveltamisen alkamispäivä.

Or. en

Tarkistus 1056
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
161 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
Asetus (EU) N:o [...]/2013 
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) mainitun asetuksen 93 artiklassa 
tarkoitetuille kasvien lisäysaineistoa 
käsitteleville Euroopan unionin 
vertailukeskuksille;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 1057
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
161 artikla – 1 kohta – a alakohta – ii alakohta
Asetus (EU) N:o [.…]/2013 
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) mainitun asetuksen 93 artiklassa 
tarkoitetuille kasvien lisäysaineistoa 
käsitteleville Euroopan unionin 
vertailukeskuksille;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 1058
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
161 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o [.…]/2013 
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 29 a artikla seuraavasti: Poistetaan.

”29 a artikla

Kasvinterveyttä käsittelevien kansallisten 
vertailulaboratorioiden akkreditointi

1. Avustuksia voidaan myöntää asetuksen 
(EU) N:o XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of this 
Regulation] 98 artiklassa tarkoitetuille 
kansallisille vertailulaboratorioille 
kustannuksiin, jotka aiheutuvat 
standardin EN ISO/IEC 17025 
mukaisesta akkreditoinnista, joka koskee 
analyysi-, testaus- ja 
diagnosointimenetelmien käyttöä 
kasvintuhoojien vastaisista 
suojatoimenpiteistä annettujen sääntöjen 
mukaisuuden todentamiseksi.

2. Avustuksia voidaan myöntää yhdelle 
kansalliselle vertailulaboratoriolle 
kussakin jäsenvaltiossa kutakin 
kasvinterveyttä käsittelevää Euroopan 
unionin vertailulaboratoriota kohden ja 
enintään kolme vuotta kyseisen Euroopan 
unionin vertailulaboratorion nimeämisen 
jälkeen.”

Or. de

Perustelu

Tämä laajennus ei ole tarpeen tässä asetuksessa, koska kasvien terveyttä, kasvien 
lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevat alakohtaiset säännöt on eriytetty.
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Tarkistus 1059
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
161 artikla – 1 kohta – b alakohta
Asetus (EU) N:o [...]/2013 
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 29 a artikla seuraavasti: Poistetaan.

”29 a artikla

Kasvinterveyttä käsittelevien kansallisten 
vertailulaboratorioiden akkreditointi

1. Avustuksia voidaan myöntää asetuksen 
(EU) N:o XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of this 
Regulation] 98 artiklassa tarkoitetuille 
kansallisille vertailulaboratorioille 
kustannuksiin, jotka aiheutuvat 
standardin EN ISO/IEC 17025 
mukaisesta akkreditoinnista, joka koskee 
analyysi-, testaus- ja 
diagnosointimenetelmien käyttöä 
kasvintuhoojien vastaisista 
suojatoimenpiteistä annettujen sääntöjen 
mukaisuuden todentamiseksi.

2. Avustuksia voidaan myöntää yhdelle 
kansalliselle vertailulaboratoriolle 
kussakin jäsenvaltiossa kutakin 
kasvinterveyttä käsittelevää Euroopan 
unionin vertailulaboratoriota kohden ja 
enintään kolme vuotta kyseisen Euroopan 
unionin vertailulaboratorion nimeämisen 
jälkeen.”

Or. en

Tarkistus 1060
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
161 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Asetus (EU) N:o [.…]/2013 
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 29 a artikla seuraavasti: Poistetaan.

”29 a artikla

Kasvinterveyttä käsittelevien kansallisten 
vertailulaboratorioiden akkreditointi

1. Avustuksia voidaan myöntää asetuksen 
(EU) N:o XXX/XXXX [Office of 
Publications, please insert number of this 
Regulation] 98 artiklassa tarkoitetuille 
kansallisille vertailulaboratorioille 
kustannuksiin, jotka aiheutuvat 
standardin EN ISO/IEC 17025 
mukaisesta akkreditoinnista, joka koskee 
analyysi-, testaus- ja 
diagnosointimenetelmien käyttöä 
kasvintuhoojien vastaisista 
suojatoimenpiteistä annettujen sääntöjen 
mukaisuuden todentamiseksi.

2. Avustuksia voidaan myöntää yhdelle 
kansalliselle vertailulaboratoriolle 
kussakin jäsenvaltiossa kutakin 
kasvinterveyttä käsittelevää Euroopan 
unionin vertailulaboratoriota kohden ja 
enintään kolme vuotta kyseisen Euroopan 
unionin vertailulaboratorion nimeämisen 
jälkeen.”

Or. de

Tarkistus 1061
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa viimeistään vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
kattavan ohjeasiakirjan auttaakseen 
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toimijoita ja kansallisia viranomaisia 
tämän asetuksen tehokkaassa 
täytäntöönpanossa.

Or. en

Tarkistus 1062
Julie Girling

Ehdotus asetukseksi
162 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii viimeistään viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen, jossa se 
esittää tämän asetuksen soveltamisesta 
saadut kokemukset ja tarkastelee 
erityisesti yksityisen sektorin 
hallinnollisen rasitteen vähentämistä sekä 
toimivaltaisten viranomaisten toteuttaman 
virallisen valvonnan tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta.

Or. en

Tarkistus 1063
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
162 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan 
g alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
piiriin kuuluvalla alalla tätä asetusta 
sovelletaan […] päivästä […]kuuta […] 
[Office of Publications, please insert date 
of application of the Regulation on 
protective measures against pests of 

Poistetaan.
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plants] seuraavin poikkeuksin:

a) 91 ja 92 artiklaa sekä 97, 98 ja 
99 artiklaa sovelletaan 1 kohdan 
mukaisesti;

b) 33 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohtaa, 
36 artiklan 4 kohdan e alakohtaa ja 
36 artiklan 5 kohtaa sovelletaan […] 
päivästä […]kuuta […] [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force of this Regulation + 5 years].

Or. en

Tarkistus 1064
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
162 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan 
h alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen 
piiriin kuuluvalla alalla tätä asetusta 
sovelletaan […] päivästä […]kuuta […] 
[Office of Publications, please insert date 
of application of the Regulation on the 
production and making available on the 
market of plant reproductive material] 
seuraavin poikkeuksin:

Poistetaan.

a) 93, 94 ja 97 artiklaa sovelletaan 
1 kohdan mukaisesti;

b) 33 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan […] päivästä […]kuuta […] 
[Office of Publications, please insert date 
of entry into force of this Regulation + 5 
years].

Or. en
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Tarkistus 1065
Andrea Zanoni

Ehdotus asetukseksi
162 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevan 15 artiklan 1 kohtaa, 
18 artiklan 1 kohtaa, 45–62 artiklaa, 76–
84 artiklaa, 150 artiklan b alakohtaa,
152 artiklan b alakohdan i alakohtaa, 
154 artiklan b alakohdan i alakohtaa, 
155 artiklan b alakohdan i alakohtaa ja 
156 artiklan b alakohtaa sovelletaan […] 
päivästä […]kuuta […] [Office of 
Publications, please insert date of entry 
into force this Regulation + 3 years].

4. Edellä olevan 15 artiklan 1 kohtaa, 
18 artiklan 1 kohtaa, 45–62 artiklaa, 76–
84 artiklaa, 152 artiklan b alakohdan 
i alakohtaa, 154 artiklan b alakohdan 
i alakohtaa ja 155 artiklan b alakohdan 
i alakohtaa sovelletaan […] päivästä 
[…]kuuta […] [Office of Publications, 
please insert date of entry into force this 
Regulation + 3 years]. Edellä olevaa 
150 artiklan b alakohtaa ja 156 artiklan 
b alakohtaa ei sovelleta ennen kuin ne 
korvaavat delegoidut säädökset ovat 
voimassa.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksen 150 artiklan b alakohdassa ja 156 artiklan b alakohdassa poistetaan eläinten 
suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 ja eläinten suojelusta 
lopetuksen yhteydessä annetun asetuksen (EY) N:o 1099/2009 merkittäviä säännöksiä. Niitä 
ei saa poistaa ennen kuin ne korvaavat delegoidut säädökset tulevat voimaan.

Tarkistus 1066
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Virallisessa valvonnassa, jota 
toimivaltaiset viranomaiset suorittavat sen 
todentamiseksi, että 1 artiklan 2 kohdan 
g alakohdassa tarkoitettuja sääntöjä 
noudatetaan, sekä muissa virallisissa 

Poistetaan.
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toimissa, joita suoritetaan 1 artiklan 
2 kohdan g alakohtaan liittyen, viittauksia 
kolmansiin maihin pidetään viittauksina 
asetuksen (EU) N:o XXX/XXXX [Office 
of Publications, please insert number of 
the Regulation on protective measures 
against pests of plants] liitteessä I 
lueteltuihin kolmansiin maihin ja 
alueisiin ja viittauksia unionin alueeseen 
viittauksina unionin alueeseen ilman 
kyseisessä liitteessä lueteltuja alueita.

Or. en

Tarkistus 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 jakso – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Mikrobilääkeresistenssin ihmisten ja 
eläinten terveydelle aiheuttamat riskit

Or. en

Perustelu

Antibiootteja sisältävien eläinlääkkeiden liiallinen käyttö on johtanut niin ihmisten kuin 
eläinten mikrobilääkeresistenssin lisääntymiseen Euroopassa. Kehitys uhkaa eläinten ja 
ihmisten terveyttä sekä ympäristöä, ja unionin olisi tämän vuoksi etsittävä keinoja vähentää 
tällaisten eläinlääkkeiden käyttöä. Mikrobilääkeresistenssiin liittyvät riskit on sisällytettävä 
virallista valvontaa suorittavan henkilöstön koulutukseen.

Tarkistus 1068
Ewald Stadler

Ehdotus asetukseksi
Liite II – I luku – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Tuotannon, jalostuksen ja jakelun eri 
vaiheet sekä mahdolliset riskit ihmisten 
terveyden ja soveltuvissa tapauksissa 
eläinten ja kasvien terveyden, eläinten 
hyvinvoinnin, ympäristön sekä 
kasvinlisäysaineiston tunnistettavuuden ja 
laadun kannalta

6. Tuotannon, jalostuksen ja jakelun eri 
vaiheet sekä mahdolliset riskit ihmisten 
terveyden ja soveltuvissa tapauksissa 
eläinten terveyden, eläinten hyvinvoinnin
sekä ympäristön kannalta

Or. de

Tarkistus 1069
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 jakso – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tuotannon, jalostuksen ja jakelun eri 
vaiheet sekä mahdolliset riskit ihmisten 
terveyden ja soveltuvissa tapauksissa 
eläinten ja kasvien terveyden, eläinten 
hyvinvoinnin, ympäristön sekä 
kasvinlisäysaineiston tunnistettavuuden ja 
laadun kannalta

6. Tuotannon, jalostuksen ja jakelun eri 
vaiheet sekä mahdolliset riskit ihmisten 
terveyden ja soveltuvissa tapauksissa 
eläinten terveyden, eläinten hyvinvoinnin 
ja ympäristön kannalta

Or. en


