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Tarkistus 10
Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) 
N:o 1760/2000 muuttamisesta naudanlihan 
vapaaehtoista merkitsemistä koskevien 
säännösten poistamisen ja nautaeläinten 
elektronisen tunnistamisen osalta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) 
N:o 1760/2000 muuttamisesta naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää
koskevien säännösten poistamisen ja 
nautaeläinten elektronisen tunnistamisen 
osalta

Or. fr

Perustelu

Vaikka varsinaisen vapaaehtoisen merkitsemisjärjestelmän (eritelmät, seuraamukset jne.) 
poistaminen onkin toivottavaa, vapaaehtoinen merkitseminen säilyy siitä huolimatta.  
Vapaaehtoisen merkitsemisen kattamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi (mihin vaaditaan 
puolueetonta tietoa, jonka toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkastaa ja kuluttajat 
ymmärtää) tarvitaan yleisiä sääntöjä.  Nämä yleiset säännöt täydentävät merkitsemistä 
kattavaa laaja-alaista lainsäädäntöä.

Tarkistus 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) 
N:o 1760/2000 muuttamisesta 
naudanlihan vapaaehtoista merkitsemistä 
koskevien säännösten poistamisen ja 
nautaeläinten elektronisen tunnistamisen 
osalta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) 
N:o 1760/2000 muuttamisesta 
naudanlihatuotteiden merkitsemisen ja 
nautaeläinten elektronisen tunnistamisen 
osalta
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Or. en

Tarkistus 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Komission tiedonannossa neuvostolle 
ja Euroopan parlamentille 
”Toimintaohjelma hallinnollisen 
rasituksen keventämiseksi Euroopan 
unionissa” katsotaan, että asetukseen 
(EY) N:o 1760/2000 ja erityisesti 
nautaeläinten tunnistamiseen ja 
naudanlihan vapaaehtoiseen 
merkitsemiseen liittyy tiedonantovelvoite, 
joka aiheuttaa yrityksille merkittävän 
rasitteen.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Jos vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä lakkautetaan, oletetut säästöt hallintokuluissa koko 
unionissa olisivat 362 000 euroa. Kyseessä ei näin ollen ole kestämätön kuluerä. Päinvastoin 
järjestelmän kulut ovat täysin suhteessa sen tarjoamiin etuihin.

Tarkistus 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Komission tiedonannossa neuvostolle 
ja Euroopan parlamentille 
”Toimintaohjelma hallinnollisen 
rasituksen keventämiseksi Euroopan 
unionissa” katsotaan, että asetukseen 
(EY) N:o 1760/2000 ja erityisesti 
nautaeläinten tunnistamiseen ja 

Poistetaan.
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naudanlihan vapaaehtoiseen 
merkitsemiseen liittyy tiedonantovelvoite, 
joka aiheuttaa yrityksille merkittävän 
rasitteen.

Or. it

Perustelu

Oletetut säästöt hallintokuluissa EU:n laajuisesti eivät ole riittävä syy lakkauttaa 
vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä. 

Tarkistus 14
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Komission tiedonannossa neuvostolle 
ja Euroopan parlamentille 
”Toimintaohjelma hallinnollisen 
rasituksen keventämiseksi Euroopan 
unionissa” katsotaan, että asetukseen 
(EY) N:o 1760/2000 ja erityisesti 
nautaeläinten tunnistamiseen ja 
naudanlihan vapaaehtoiseen 
merkitsemiseen liittyy tiedonantovelvoite, 
joka aiheuttaa yrityksille merkittävän 
rasitteen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 15
Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Komission tiedonannossa neuvostolle 
ja Euroopan parlamentille

(5) Komission tiedonannossa neuvostolle 
ja Euroopan parlamentille
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”Toimintaohjelma hallinnollisen rasituksen 
keventämiseksi Euroopan unionissa” 
katsotaan, että asetukseen (EY) 
N:o 1760/2000 ja erityisesti nautaeläinten 
tunnistamiseen ja naudanlihan 
vapaaehtoiseen merkitsemiseen liittyy 
tiedonantovelvoite, joka aiheuttaa 
yrityksille merkittävän rasitteen.

”Toimintaohjelma hallinnollisen rasituksen 
keventämiseksi Euroopan unionissa” 
katsotaan, että asetukseen (EY) 
N:o 1760/2000 ja erityisesti nautaeläinten 
tunnistamiseen ja naudanlihan 
vapaaehtoiseen merkintäjärjestelmään
liittyy tiedonantovelvoite, joka aiheuttaa 
yrityksille merkittävän rasitteen.

Or. fr

Perustelu

Vaikka varsinaisen vapaaehtoisen merkitsemisjärjestelmän (eritelmät, seuraamukset jne.) 
poistaminen onkin toivottavaa, vapaaehtoinen merkitseminen säilyy siitä huolimatta.  
Vapaaehtoisen merkitsemisen kattamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi (mihin vaaditaan 
puolueetonta tietoa, jonka toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkastaa ja kuluttajat 
ymmärtää) tarvitaan yleisiä sääntöjä.  Nämä yleiset säännöt täydentävät merkitsemisen 
kattavaa laaja-alaista lainsäädäntöä.

Tarkistus 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Komission tiedonannossa neuvostolle 
ja Euroopan parlamentille
”Toimintaohjelma hallinnollisen rasituksen 
keventämiseksi Euroopan unionissa” 
katsotaan, että asetukseen (EY) 
N:o 1760/2000 ja erityisesti nautaeläinten 
tunnistamiseen ja naudanlihan 
vapaaehtoiseen merkitsemiseen liittyy 
tiedonantovelvoite, joka aiheuttaa 
yrityksille merkittävän rasitteen.

(5) Komission tiedonannossa neuvostolle 
ja Euroopan parlamentille
”Toimintaohjelma hallinnollisen rasituksen 
keventämiseksi Euroopan unionissa” 
katsotaan, että asetukseen (EY) 
N:o 1760/2000 ja erityisesti nautaeläinten 
tunnistamiseen liittyy tiedonantovelvoite, 
joka aiheuttaa yrityksille merkittävän 
rasitteen.

Or. it

Tarkistus 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu



AM\891723FI.doc 7/54 PE480.879v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Elektronisten tunnistusjärjestelmien 
käyttö voisi yksinkertaistaa 
jäljittämismenettelyitä, koska tietojen 
lukeminen ja kirjaaminen tilarekistereihin 
tapahtuisi automaattisesti ja olisi 
tarkempaa. Se mahdollistaisi myös eläinten 
siirtojen automaattisen ilmoittamisen atk-
pohjaiseen tietokantaan, mikä parantaisi 
koko järjestelmän nopeutta, luotettavuutta 
ja tarkkuutta.

(6) Elektronisten tunnistusjärjestelmien 
käyttö voisi yksinkertaistaa 
jäljittämismenettelyitä, koska tietojen 
lukeminen ja kirjaaminen tilarekistereihin 
tapahtuisi automaattisesti ja olisi 
tarkempaa. Se mahdollistaisi myös eläinten 
siirtojen automaattisen ilmoittamisen atk-
pohjaiseen tietokantaan, mikä parantaisi 
koko järjestelmän nopeutta, luotettavuutta 
ja tarkkuutta. Se parantaisi 
karjankasvattajille maksettujen 
eläinkohtaisten suorien tukien 
hallinnointia, sillä se tehostaisi valvontaa 
ja vähentäisi virheellisten maksujen 
riskiä.

Or. en

Tarkistus 18
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Elektronisten tunnistusjärjestelmien 
käyttö voisi yksinkertaistaa 
jäljittämismenettelyitä, koska tietojen 
lukeminen ja kirjaaminen tilarekistereihin 
tapahtuisi automaattisesti ja olisi 
tarkempaa. Se mahdollistaisi myös eläinten 
siirtojen automaattisen ilmoittamisen atk-
pohjaiseen tietokantaan, mikä parantaisi 
koko järjestelmän nopeutta, luotettavuutta 
ja tarkkuutta.

(6) Elektronisten tunnistusjärjestelmien 
käyttö voisi yksinkertaistaa 
jäljittämismenettelyitä, koska tietojen 
lukeminen ja kirjaaminen tilarekistereihin 
tapahtuisi automaattisesti ja olisi 
tarkempaa. Se mahdollistaisi myös eläinten 
siirtojen automaattisen ilmoittamisen atk-
pohjaiseen tietokantaan, mikä parantaisi 
koko järjestelmän nopeutta, luotettavuutta 
ja tarkkuutta, vaikkakaan lampaiden ja 
vuohien siirroista ei edelleenkään 
ilmoiteta automaattisesti siitä huolimatta, 
että neuvoston asetus (EY) N:o 21/2004 
julkaistiin vuonna 2003.
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Or. es

Tarkistus 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Radiotaajuustunnistukseen perustuvat 
elektroniset tunnistusjärjestelmät ovat 
parantuneet huomattavasti viimeksi 
kuluneiden kymmenen vuoden aikana.
Radiotaajuustunnistuksen avulla 
eläinkohtaiset tunnistuskoodit voidaan 
siirtää nopeammin ja tarkemmin suoraan 
tietojenkäsittelyjärjestelmiin, mikä 
lyhentää mahdollisten tartunnan saaneiden 
eläinten tai pilaantuneiden elintarvikkeiden 
jäljittämiseen tarvittavaa aikaa ja vähentää 
henkilöstökustannuksia mutta lisää 
kuitenkin laitekustannuksia.

(7) Radiotaajuustunnistukseen perustuvat 
elektroniset tunnistusjärjestelmät ovat 
parantuneet huomattavasti viimeksi 
kuluneiden kymmenen vuoden aikana.
Radiotaajuustunnistuksen avulla 
eläinkohtaiset tunnistuskoodit voidaan 
siirtää nopeammin ja tarkemmin suoraan 
tietojenkäsittelyjärjestelmiin, mikä 
lyhentää mahdollisten tartunnan saaneiden 
eläinten tai pilaantuneiden elintarvikkeiden 
jäljittämiseen tarvittavaa aikaa, parantaa 
tietokantoja, lisää valmiuksia toimia 
nopeasti tautien puhjetessa ja vähentää 
henkilöstökustannuksia mutta lisää 
kuitenkin laitekustannuksia.

Or. en

Tarkistus 20
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Radiotaajuustunnistukseen perustuvat 
elektroniset tunnistusjärjestelmät ovat 
parantuneet huomattavasti viimeksi 
kuluneiden kymmenen vuoden aikana.
Radiotaajuustunnistuksen avulla 
eläinkohtaiset tunnistuskoodit voidaan 
siirtää nopeammin ja tarkemmin suoraan 
tietojenkäsittelyjärjestelmiin, mikä 

(7) Radiotaajuustunnistukseen perustuvat 
elektroniset tunnistusjärjestelmät ovat 
parantuneet huomattavasti viimeksi 
kuluneiden kymmenen vuoden aikana, 
vaikka ISO-standardeja on vielä 
sovellettava ja niitä on testattava 
nautaeläinten osalta.
Radiotaajuustunnistuksen avulla 
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lyhentää mahdollisten tartunnan saaneiden 
eläinten tai pilaantuneiden elintarvikkeiden 
jäljittämiseen tarvittavaa aikaa ja vähentää 
henkilöstökustannuksia mutta lisää 
kuitenkin laitekustannuksia.

eläinkohtaiset tunnistuskoodit voidaan 
siirtää nopeammin ja tarkemmin suoraan 
tietojenkäsittelyjärjestelmiin, mikä 
lyhentää mahdollisten tartunnan saaneiden 
eläinten tai pilaantuneiden elintarvikkeiden 
jäljittämiseen tarvittavaa aikaa ja vähentää 
henkilöstökustannuksia mutta lisää 
kuitenkin laitekustannuksia.

Or. es

Tarkistus 21
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Radiotaajuustunnistukseen perustuvat 
elektroniset tunnistusjärjestelmät ovat 
parantuneet huomattavasti viimeksi 
kuluneiden kymmenen vuoden aikana. 
Radiotaajuustunnistuksen avulla 
eläinkohtaiset tunnistuskoodit voidaan 
siirtää nopeammin ja tarkemmin suoraan 
tietojenkäsittelyjärjestelmiin, mikä 
lyhentää mahdollisten tartunnan saaneiden 
eläinten tai pilaantuneiden elintarvikkeiden 
jäljittämiseen tarvittavaa aikaa ja vähentää 
henkilöstökustannuksia mutta lisää 
kuitenkin laitekustannuksia.

(7) Radiotaajuustunnistukseen perustuvat 
elektroniset tunnistusjärjestelmät ovat 
parantuneet huomattavasti viimeksi 
kuluneiden kymmenen vuoden aikana. 
Radiotaajuustunnistuksen avulla 
eläinkohtaiset tunnistuskoodit voidaan 
siirtää nopeammin ja tarkemmin suoraan 
tietojenkäsittelyjärjestelmiin, mikä 
lyhentää mahdollisten tartunnan saaneiden 
eläinten tai pilaantuneiden elintarvikkeiden 
jäljittämiseen tarvittavaa aikaa ja vähentää 
henkilöstökustannuksia mutta lisää 
kuitenkin laitekustannuksia. Jos 
elektroninen tunnistaminen ei toimi, 
tekniikan pettäminen ei saa johtaa 
karjankasvattajille langetettaviin 
seuraamusmaksuihin.

Or. de

Tarkistus 22
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Radiotaajuustunnistukseen perustuvat 
elektroniset tunnistusjärjestelmät ovat 
parantuneet huomattavasti viimeksi 
kuluneiden kymmenen vuoden aikana.
Radiotaajuustunnistuksen avulla 
eläinkohtaiset tunnistuskoodit voidaan 
siirtää nopeammin ja tarkemmin suoraan 
tietojenkäsittelyjärjestelmiin, mikä 
lyhentää mahdollisten tartunnan saaneiden 
eläinten tai pilaantuneiden elintarvikkeiden 
jäljittämiseen tarvittavaa aikaa ja vähentää 
henkilöstökustannuksia mutta lisää 
kuitenkin laitekustannuksia.

(7) Radiotaajuustunnistukseen perustuvat 
elektroniset tunnistusjärjestelmät ovat 
parantuneet viimeksi kuluneiden 
kymmenen vuoden aikana.
Radiotaajuustunnistuksen avulla 
eläinkohtaiset tunnistuskoodit voidaan 
siirtää nopeammin ja tarkemmin suoraan 
tietojenkäsittelyjärjestelmiin, mikä 
lyhentää mahdollisten tartunnan saaneiden 
eläinten tai pilaantuneiden elintarvikkeiden 
jäljittämiseen tarvittavaa aikaa. Edelleen 
on kuitenkin huomattavia, erityisesti 
teknologian tarkkuuteen liittyviä 
käytännön ongelmia, jotka haittaavat 
elektronisen tunnistamisen tehokasta 
toimintaa.

Or. en

Tarkistus 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Koska elektronisen tunnistamisen alalla 
on tapahtunut teknistä edistystä, useat 
jäsenvaltiot ovat päättäneet ottaa käyttöön 
nautaeläinten elektronisen tunnistamisen 
vapaaehtoiselta pohjalta. Tämä johtaa 
kuitenkin todennäköisesti siihen, että eri 
jäsenvaltiot tai toimijat kehittävät erilaisia 
järjestelmiä. Tällainen kehitys estäisi 
teknisten vaatimusten yhdenmukaistamisen 
unionissa myöhempänä ajankohtana.

(9) Koska elektronisen tunnistamisen alalla 
on tapahtunut teknistä edistystä, useat 
jäsenvaltiot ovat päättäneet ottaa käyttöön 
nautaeläinten elektronisen tunnistamisen 
vapaaehtoiselta pohjalta. Tämä johtaa 
kuitenkin todennäköisesti siihen, että eri 
jäsenvaltiot tai toimijat kehittävät erilaisia 
järjestelmiä. Tällainen kehitys estäisi 
teknisten vaatimusten yhdenmukaistamisen 
unionissa myöhempänä ajankohtana. On 
tarpeen varmistaa varhaisessa vaiheessa, 
että jäsenvaltioissa käyttöön otettavat 
järjestelmät ovat yhteentoimivia.

Or. de
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Tarkistus 24
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Komission kertomuksessa neuvostolle 
ja Euroopan parlamentille 
mahdollisuuksista ottaa käyttöön 
nautaeläinten elektroninen 
tunnistusjärjestelmä todetaan, että 
radiotaajuustunnistuksen on osoitettu 
kehittyneen siinä määrin, että se voidaan 
ottaa käyttöön. Kertomuksessa todetaan 
myös, että unionissa on erittäin toivottavaa 
siirtyä nautaeläinten elektroniseen 
tunnistamiseen, koska sen etuja on muun 
muassa hallinnollisen rasitteen 
väheneminen.

(10) Komission kertomuksessa neuvostolle 
ja Euroopan parlamentille 
mahdollisuuksista ottaa käyttöön 
nautaeläinten elektroninen 
tunnistusjärjestelmä todetaan, että 
radiotaajuustunnistuksen on osoitettu 
kehittyneen siinä määrin, että se voidaan 
ottaa käyttöön. Kertomuksessa todetaan 
myös, että huolimatta järjestelmän erittäin 
korkeista kustannuksista unionissa on 
erittäin toivottavaa siirtyä nautaeläinten 
elektroniseen tunnistamiseen, koska sen 
etuja on muun muassa hallinnollisen 
rasitteen väheneminen.

Or. es

Tarkistus 25
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Muutamat kolmannet maat ovat jo 
antaneet sääntöjä, jotka mahdollistavat 
elektronisen tunnistamisen alan 
huipputeknologioiden käytön. Unionin 
olisi annettava samankaltaisia sääntöjä, 
sillä ne helpottaisivat kauppaa ja lisäisivät 
alan kilpailukykyä.

Poistetaan.

Or. es
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Tarkistus 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 
säädettyjen tavanomaisten korvamerkkien 
lisäksi eläinten yksilölliseen 
tunnistamiseen voidaan käyttää myös 
erityyppisiä elektronisia tunnisteita, kuten
pötsiin sijoitettavia bolus-tunnisteita,
elektronisia korvamerkkejä ja injektoitavia 
transpondereita. Jotta elektronista 
tunnistamista voidaan käyttää, on 
aiheellista laajentaa mainitussa asetuksessa 
säädettyjen tunnisteiden soveltamisalaa.

(15) Asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 
säädettyjen tavanomaisten korvamerkkien 
lisäksi eläinten yksilölliseen 
tunnistamiseen voidaan käyttää myös 
erityyppisiä elektronisia tunnisteita, kuten 
elektronisia korvamerkkejä ja injektoitavia 
transpondereita. Jotta elektronista 
tunnistamista voidaan käyttää, on 
aiheellista laajentaa mainitussa asetuksessa 
säädettyjen tunnisteiden soveltamisalaa.

Or. it

Tarkistus 27
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Velvoite ottaa käyttöön elektroninen 
tunnistaminen kaikkialla unionissa voisi 
vaikuttaa haitallisesti tiettyjen toimijoiden 
talouteen. Siksi on aiheellista luoda 
vapaaehtoinen järjestelmä elektronisen 
tunnistamisen käyttöönottoa varten.
Tällaisessa järjestelmässä elektronisen 
tunnistamisen ottaisivat käyttöön ne 
eläinten pitäjät, jotka todennäköisesti 
saisivat siitä välittömiä taloudellisia etuja.

(16) Velvoite ottaa käyttöön elektroninen 
tunnistaminen kaikkialla unionissa voisi 
vaikuttaa haitallisesti tiettyjen toimijoiden 
talouteen. Siksi on aiheellista, että 
pakollisen elektronisen tunnistamisen
soveltamiselle asetetaan siirtymäkausi.  

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon elektronisen tunnistamisen kokonaisedut pitkällä aikavälillä, on 
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tärkeää, että asetetaan tavoite sen tekemisestä pakolliseksi tulevaisuudessa. Siirtymäkauden 
asettaminen pakolliselle elektroniselle tunnistamiselle antaa toimijoille mahdollisuuden 
sopeutua uuteen järjestelmään ajan myötä, jolloin voidaan vähentää minimiin mahdolliset 
kielteiset taloudelliset seuraukset.

Tarkistus 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Velvoite ottaa käyttöön elektroninen 
tunnistaminen kaikkialla unionissa voisi 
vaikuttaa haitallisesti tiettyjen toimijoiden 
talouteen. Siksi on aiheellista luoda 
vapaaehtoinen järjestelmä elektronisen 
tunnistamisen käyttöönottoa varten.
Tällaisessa järjestelmässä elektronisen 
tunnistamisen ottaisivat käyttöön ne 
eläinten pitäjät, jotka todennäköisesti 
saisivat siitä välittömiä taloudellisia etuja.

(16) Velvoite ottaa käyttöön elektroninen 
tunnistaminen kaikkialla unionissa voisi 
vaikuttaa haitallisesti tiettyjen toimijoiden 
talouteen. Siksi on aiheellista, että 
jäsenvaltiot tarjoavat karjankasvattajille
elektronisen tunnistamisen käyttämiseen 
tarvittavat taloudelliset välineet joko 
valtiontukien tai maaseudun 
kehittämisohjelmien kautta.

Or. en

Tarkistus 29
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Velvoite ottaa käyttöön elektroninen 
tunnistaminen kaikkialla unionissa voisi 
vaikuttaa haitallisesti tiettyjen toimijoiden 
talouteen. Siksi on aiheellista luoda 
vapaaehtoinen järjestelmä elektronisen 
tunnistamisen käyttöönottoa varten.
Tällaisessa järjestelmässä elektronisen 
tunnistamisen ottaisivat käyttöön ne 
eläinten pitäjät, jotka todennäköisesti 
saisivat siitä välittömiä taloudellisia etuja.

(16) Velvoite ottaa käyttöön elektroninen 
tunnistaminen kaikkialla unionissa voisi 
vaikuttaa haitallisesti tiettyjen toimijoiden 
talouteen. Siksi on aiheellista luoda 
vapaaehtoinen järjestelmä elektronisen 
tunnistamisen käyttöönottoa varten.
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Or. en

Tarkistus 30
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Velvoite ottaa käyttöön elektroninen 
tunnistaminen kaikkialla unionissa voisi 
vaikuttaa haitallisesti tiettyjen toimijoiden 
talouteen. Siksi on aiheellista luoda 
vapaaehtoinen järjestelmä elektronisen
tunnistamisen käyttöönottoa varten. 
Tällaisessa järjestelmässä elektronisen 
tunnistamisen ottaisivat käyttöön ne 
eläinten pitäjät, jotka todennäköisesti 
saisivat siitä välittömiä taloudellisia etuja.

(16) Velvoite ottaa käyttöön elektroninen 
tunnistaminen kaikkialla unionissa voisi 
vaikuttaa haitallisesti tiettyjen toimijoiden 
talouteen. Siksi on aiheellista luoda 
vapaaehtoinen järjestelmä elektronisen 
tunnistamisen käyttöönottoa varten. 
Tällaisessa järjestelmässä elektronisen 
tunnistamisen ottaisivat käyttöön ne 
eläinten pitäjät, jotka todennäköisesti 
saisivat siitä välittömiä taloudellisia etuja.
On myös toivottavaa, että jäsenvaltioiden 
elektroniset tunnistusjärjestelmät olisivat 
yhteensopivia.

Or. de

Tarkistus 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Velvoite ottaa käyttöön elektroninen 
tunnistaminen kaikkialla unionissa voisi 
vaikuttaa haitallisesti tiettyjen toimijoiden 
talouteen. Siksi on aiheellista luoda 
vapaaehtoinen järjestelmä elektronisen 
tunnistamisen käyttöönottoa varten.
Tällaisessa järjestelmässä elektronisen 
tunnistamisen ottaisivat käyttöön ne 
eläinten pitäjät, jotka todennäköisesti 
saisivat siitä välittömiä taloudellisia etuja.

(16) Velvoite ottaa käyttöön elektroninen 
tunnistaminen kaikkialla unionissa takaisi 
unionin kansalaisille 
elintarviketurvallisuuden moitteettoman 
tason. Siksi on aiheellista asettaa 
siirtymäkausi elektronisen tunnistamisen 
käyttöönottoa varten, jotta voidaan käyttää 
loppuun tavanomaisten korvamerkkien 
varastot.  Tällaisessa järjestelmässä 
elektronisen tunnistamisen ottaisivat
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nopeasti käyttöön ne eläinten pitäjät, jotka 
todennäköisesti saisivat siitä välittömiä 
taloudellisia etuja.

Or. it

Tarkistus 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Eri jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia 
kasvatusjärjestelmiä, 
maatalouskäytäntöjä ja järjestörakenteita. 
Jäsenvaltioilla olisi siksi oltava 
mahdollisuus tehdä elektronisesta 
tunnistamisesta pakollista alueellaan 
vasta, kun ne kaikkia näitä tekijöitä 
tarkasteltuaan katsovat sen aiheelliseksi.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 33
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Eri jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia 
kasvatusjärjestelmiä, maatalouskäytäntöjä 
ja järjestörakenteita. Jäsenvaltioilla olisi 
siksi oltava mahdollisuus tehdä 
elektronisesta tunnistamisesta pakollista
alueellaan vasta, kun ne kaikkia näitä 
tekijöitä tarkasteltuaan katsovat sen 
aiheelliseksi.

(17) Eri jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia 
kasvatusjärjestelmiä, maatalouskäytäntöjä 
ja järjestörakenteita. Jäsenvaltioilla olisi 
siksi oltava mahdollisuus ottaa käyttöön 
pakollinen elektroninen tunnistaminen ja 
soveltaa sitä alueellaan vähitellen.

Or. en
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Perustelu

Aikaisemmasta lainsäädännöstä saadut kokemukset osoittavat, että vähittäisen soveltamisen 
mahdollistaminen on hyvä tapa saavuttaa tavoite määräajassa.

Tarkistus 34
Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Eri jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia 
kasvatusjärjestelmiä, maatalouskäytäntöjä 
ja järjestörakenteita. Jäsenvaltioilla olisi 
siksi oltava mahdollisuus tehdä 
elektronisesta tunnistamisesta pakollista 
alueellaan vasta, kun ne kaikkia näitä 
tekijöitä tarkasteltuaan katsovat sen 
aiheelliseksi.

(17) Eri jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia 
kasvatusjärjestelmiä, maatalouskäytäntöjä 
ja järjestörakenteita. Jäsenvaltioilla olisi 
siksi oltava mahdollisuus tehdä 
elektronisesta tunnistamisesta pakollista 
alueellaan vasta, kun ne kaikkia näitä 
tekijöitä tarkasteltuaan katsovat sen 
aiheelliseksi ja kun ne ovat kuulleet 
naudanliha-alaa edustavia järjestöjä.

Or. fr

Perustelu

Koska mahdollinen pakollisen nautaeläinten elektronisen tunnistamisen käyttöönotto koskee 
suoraan naudanliha-alaa, sitä edustavia järjestöjä on kuultava ennen asiaa koskevan 
päätöksen tekemistä.

Tarkistus 35
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Eri jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia 
kasvatusjärjestelmiä, maatalouskäytäntöjä 
ja järjestörakenteita. Jäsenvaltioilla olisi 
siksi oltava mahdollisuus tehdä 
elektronisesta tunnistamisesta pakollista 
alueellaan vasta, kun ne kaikkia näitä 

(17) Eri jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia 
kasvatusjärjestelmiä, maatalouskäytäntöjä 
ja järjestörakenteita. Jäsenvaltioilla olisi 
siksi oltava mahdollisuus tehdä 
elektronisesta tunnistamisesta pakollista 
alueellaan vasta, kun ne kaikkia näitä 
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tekijöitä tarkasteltuaan katsovat sen 
aiheelliseksi.

tekijöitä – erityisesti mahdollisia 
vaikutuksia pienempiin karjatiloihin –
yhdessä karjankasvattajien kanssa
tarkasteltuaan katsovat sen aiheelliseksi.
Olisi ehdottomasti vältettävä kilpailun 
vääristyminen sisämarkkinoilla.

Or. de

Tarkistus 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Jotta tulevaisuudessa voidaan 
käyttää tunnistamisjärjestelmiä 
yhdenmukaisesti, on toivottavaa, että 
elektronisten tunnisteiden vapaaehtoisesta 
käytöstä tehdään siirtymäkauden 
päätyttyä pakollista kaikissa 
jäsenvaltioissa.

Or. de

Tarkistus 37
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Unioniin kolmansista maista tuleviin 
eläimiin olisi sovellettava samoja
tunnistusvaatimuksia kuin unionissa 
syntyneisiin eläimiin.

(18) Unioniin kolmansista maista tuleviin 
eläimiin ja lihaan olisi sovellettava samoja
tunnistus- ja jäljitettävyysvaatimuksia
kuin unionissa syntyneisiin eläimiin.

Or. es
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Tarkistus 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 
säädetään, että toimivaltaisen viranomaisen 
on annettava passi kutakin sellaista eläintä 
varten, joka on tunnistettava mainitun 
asetuksen mukaisesti. Tämä aiheuttaa 
jäsenvaltioille huomattavan hallinnollisen 
rasitteen. Jäsenvaltioiden luomat atk-
pohjaiset tietokannat takaavat riittävällä 
tavalla nautaeläinten siirtojen 
jäljitettävyyden kansallisella alueella. 
Passeja olisi siksi annettava vain sellaisia 
eläimiä varten, jotka on tarkoitettu unionin 
sisäiseen kauppaan. Heti kun kansallisten 
atk-pohjaisten tietokantojen välinen 
tietojenvaihto on toimintakykyinen, 
vaatimusta tällaisten passien antamisesta ei 
enää pitäisi soveltaa eläimiin, jotka on 
tarkoitettu unionin sisäiseen kauppaan.

(19) Asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 
säädetään, että toimivaltaisen viranomaisen 
on annettava passi kutakin sellaista eläintä 
varten, joka on tunnistettava mainitun 
asetuksen mukaisesti. Tämä aiheuttaa 
jäsenvaltioille huomattavan hallinnollisen 
rasitteen. Jäsenvaltioiden luomat atk-
pohjaiset tietokannat takaavat riittävällä 
tavalla nautaeläinten siirtojen 
jäljitettävyyden kansallisella alueella. 
Passeja olisi siksi annettava vain sellaisia 
eläimiä varten, jotka on tarkoitettu unionin 
sisäiseen kauppaan. Heti kun kansallisten 
atk-pohjaisten tietokantojen välinen 
tietojenvaihto on toimintakykyinen, 
vaatimusta tällaisten passien antamisesta ei 
enää pitäisi soveltaa eläimiin, jotka on 
tarkoitettu unionin sisäiseen kauppaan.
Joka tapauksessa nykyisestä passista olisi 
siirrettävä joko tämänhetkisiin 
paperipasseihin tai tuleviin elektronisiin 
versioihin viitteenä käytetyn otannan 
geenikartat elektronisen tunnistamisen 
rekisteröinnin tai käyttöönoton 
yhteydessä. 

Or. it

Tarkistus 39
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 
säädetään, että toimivaltaisen viranomaisen 

(19) Asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 
säädetään, että toimivaltaisen viranomaisen 
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on annettava passi kutakin sellaista eläintä 
varten, joka on tunnistettava mainitun 
asetuksen mukaisesti. Tämä aiheuttaa 
jäsenvaltioille huomattavan hallinnollisen 
rasitteen. Jäsenvaltioiden luomat atk-
pohjaiset tietokannat takaavat riittävällä 
tavalla nautaeläinten siirtojen 
jäljitettävyyden kansallisella alueella.
Passeja olisi siksi annettava vain sellaisia 
eläimiä varten, jotka on tarkoitettu unionin 
sisäiseen kauppaan. Heti kun kansallisten 
atk-pohjaisten tietokantojen välinen 
tietojenvaihto on toimintakykyinen, 
vaatimusta tällaisten passien antamisesta ei 
enää pitäisi soveltaa eläimiin, jotka on 
tarkoitettu unionin sisäiseen kauppaan.

on annettava passi kutakin sellaista eläintä 
varten, joka on tunnistettava mainitun 
asetuksen mukaisesti. Tämä aiheuttaa 
jäsenvaltioille huomattavan hallinnollisen 
rasitteen. Jäsenvaltioiden luomien atk-
pohjaisten tietokantojen olisi taattava
riittävällä tavalla nautaeläinten siirtojen 
jäljitettävyyden kansallisella alueella.
Passeja olisi siksi annettava vain sellaisia 
eläimiä varten, jotka on tarkoitettu unionin 
sisäiseen kauppaan. Heti kun kansallisten 
atk-pohjaisten tietokantojen välinen 
tietojenvaihto on toimintakykyinen, 
vaatimusta tällaisten passien antamisesta ei 
enää pitäisi soveltaa eläimiin, jotka on 
tarkoitettu unionin sisäiseen kauppaan.

Or. en

Tarkistus 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Toistaiseksi ei ole olemassa 
kloonausta koskevaa lainsäädäntöä. 
Mielipidetiedustelut kuitenkin osoittavat, 
että asia kiinnostaa eurooppalaisia 
suuresti. Siksi on aiheellista taata, että 
kloonatuista eläimistä tai niiden 
jälkeläisistä saatu naudanliha merkitään. 
Tätä säännöstä olisi sovellettava 
väliaikaisesti, kunnes on otettu käyttöön 
lainsäädäntö, jolla kielletään kloonatuista 
eläimistä tai niiden jälkeläisistä 
valmistettujen elintarvikkeiden 
saattaminen markkinoille. 

Or. en
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Tarkistus 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 b) Naudanlihan merkintöjä on 
säännelty hyvin vuosia ja niitä voidaan 
käyttää mallina lihan merkitsemiselle 
yleensä. Puutteita on kuitenkin täyden 
avoimuuden takaamisessa kuluttajille 
silloin, kun kyseessä on sellaisen 
naudanlihan merkitseminen, joka on 
saatu muuntogeenisillä organismeilla 
ruokituista eläimistä. Koska tälle on 
selvästi tarvetta, on aiheellista ottaa 
käyttöön pakollista merkintää koskevat 
vaatimukset sellaiselle naudanlihalle, 
joka on saatu muuntogeenisillä 
organismeilla ruokituista eläimistä, 
tarkoituksena varmistaa kaikkien 
eläintuotteiden vastaava merkitseminen 
myöhemmässä vaiheessa.

Or. en

Tarkistus 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Tämän 
järjestelmän soveltamisesta jäsenvaltioille 

Poistetaan.
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ja talouden toimijoille koituvat 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset 
eivät ole oikeassa suhteessa järjestelmän 
etuihin. Kyseinen jakso olisi sen vuoksi 
poistettava.

Or. it

Perustelu

Monet toimijat käyttävät menestyksekkäästi tätä tärkeää välinettä tarjotakseen hyödyllistä 
lisätietoa (eläimen rotu, sukupuoli ja ikä, käytetyt rehut jne.) kuluttajille, jotka haluavat tehdä 
tietoisia valintoja. Näiden säännösten kumoaminen jättäisi aukon, jonka seurauksena syntyisi 
useita erilaisia vapaaehtoisia naudanlihan merkintäjärjestelmiä ilman asianmukaisia ja 
tiukkoja valvontamekanismeja.

Tarkistus 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Tämän 
järjestelmän soveltamisesta jäsenvaltioille 
ja talouden toimijoille koituvat 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset 
eivät ole oikeassa suhteessa järjestelmän 
etuihin. Kyseinen jakso olisi sen vuoksi 
poistettava.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Nykyinen vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä on tuottanut tähän mennessä erinomaisia 
tuloksia sekä koko naudanlihan-alan organisoinnin että loppukuluttajille suunnatun 
tiedotuksen suhteen. 
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Tarkistus 44
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Tämän 
järjestelmän soveltamisesta jäsenvaltioille 
ja talouden toimijoille koituvat 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset 
eivät ole oikeassa suhteessa järjestelmän 
etuihin. Kyseinen jakso olisi sen vuoksi 
poistettava.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 45
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Tämän 
järjestelmän soveltamisesta jäsenvaltioille 
ja talouden toimijoille koituvat 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset 
eivät ole oikeassa suhteessa järjestelmän 

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Kaikki 
pakollisten merkintöjen lisäksi käytettävät 
esimerkiksi rotua, ruokintaa ja 
kasvatusjärjestelmää koskevat 
merkintäeritelmät ovat erittäin tärkeitä 
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etuihin. Kyseinen jakso olisi sen vuoksi 
poistettava.

sekä kuluttajille että karjankasvattajille, 
jotka käyttävät näitä merkintöjä 
tuotteidensa markkinoinnissa. Tämä jakso 
on näin ollen säilytettävä, jotta 
varmistetaan tietojen tarkkuus ja 
luotettavuus.

Or. en

Perustelu

Tuotteiden optimaalinen markkinointi on tärkeää karjankasvattajille. Toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksynnällä taataan, että merkintöjen sisältämät tiedot ovat tarkkoja ja 
luotettavia. Ilman tällaista hyväksyntää kuluttajat eivät voi luottaa tuotteiden merkintöihin, 
joten vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä on säilytettävä.

Tarkistus 46
Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Tämän 
järjestelmän soveltamisesta jäsenvaltioille 
ja talouden toimijoille koituvat 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset eivät 
ole oikeassa suhteessa järjestelmän etuihin. 
Kyseinen jakso olisi sen vuoksi 
poistettava.

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Tämän 
järjestelmän soveltamisesta jäsenvaltioille 
ja talouden toimijoille koituvat 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset eivät 
ole oikeassa suhteessa järjestelmän etuihin. 
Vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevat säännöt olisi sen vuoksi 
poistettava. Niiden poistaminen olisi 
kuitenkin korvattava määrittämällä 
kuluttajansuojan varmistavat yleiset 
säännöt.

Or. fr
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Perustelu

Vaikka varsinaisen vapaaehtoisen merkitsemisjärjestelmän (eritelmät, seuraamukset jne.) 
poistaminen onkin toivottavaa, vapaaehtoinen merkitseminen säilyy siitä huolimatta.  
Vapaaehtoisen merkitsemisen kattamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi (mihin vaaditaan 
puolueetonta tietoa, jonka toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkastaa ja kuluttajat 
ymmärtää) tarvitaan yleisiä sääntöjä.  Nämä yleiset säännöt täydentävät merkitsemisen 
kattavaa laaja-alaista lainsäädäntöä.

Tarkistus 47
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Tämän 
järjestelmän soveltamisesta jäsenvaltioille 
ja talouden toimijoille koituvat 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset 
eivät ole oikeassa suhteessa järjestelmän 
etuihin. Kyseinen jakso olisi sen vuoksi 
poistettava.

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Kun 
otetaan huomioon naudanliha-alalla 
kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
tapahtuneet muutokset, vapaaehtoista 
merkintäjärjestelmää on tarpeen 
tarkistaa. Kyseinen jakso olisi sen vuoksi 
poistettava. Rajoittamatta edellä mainitun 
soveltamista ja sen varmistamiseksi, että 
naudanlihan vapaaehtoisen 
merkintäjärjestelmän sääntely tapahtuu 
muita aloja vastaavasti, jakson 
poistaminen ei saisi tulla voimaan ennen 
kuin II jakso on korvattu laatimalla 
unionin lainsäädäntöä eläintuotteiden 
markkinointivaatimuksista tai muita 
sääntöjä, joilla on vastaava vaikutus.

Or. es

Tarkistus 48
Pilar Ayuso
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Tämän 
järjestelmän soveltamisesta jäsenvaltioille 
ja talouden toimijoille koituvat 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset 
eivät ole oikeassa suhteessa järjestelmän 
etuihin. Kyseinen jakso olisi sen vuoksi 
poistettava.

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Kun 
otetaan huomioon naudanliha-alalla 
kyseisen asetuksen antamisen jälkeen 
tapahtuneet muutokset, vapaaehtoista 
merkintäjärjestelmää on tarpeen 
tarkistaa. Kyseinen jakso olisi sen vuoksi 
poistettava. Rajoittamatta edellä mainitun 
soveltamista ja sen varmistamiseksi, että 
naudanlihan vapaaehtoisen 
merkintäjärjestelmän sääntely tapahtuu 
muita aloja vastaavasti, jakson 
poistaminen ei saisi tulla voimaan ennen 
kuin II jakso on korvattu laatimalla 
unionin lainsäädäntöä eläintuotteiden 
markkinointivaatimuksista tai muita 
sääntöjä, joilla on vastaava vaikutus.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotus jättäisi vapaaehtoisia merkintöjä koskevan oikeudellisen aukon. Näistä 
merkinnöistä on etua sekä kyseiselle alalle että kuluttajille, sillä ne tarjoavat hyödyllistä 
tietoa, joka auttaa kasvattamaan tuotteiden lisäarvoa.

Tarkistus 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 (20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
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II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Tämän 
järjestelmän soveltamisesta jäsenvaltioille 
ja talouden toimijoille koituvat 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset 
eivät ole oikeassa suhteessa järjestelmän 
etuihin. Kyseinen jakso olisi sen vuoksi 
poistettava.

II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella.

Or. it

Tarkistus 50
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Tämän 
järjestelmän soveltamisesta jäsenvaltioille 
ja talouden toimijoille koituvat 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset 
eivät ole oikeassa suhteessa järjestelmän 
etuihin. Kyseinen jakso olisi sen vuoksi 
poistettava.

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Nämä 
säännökset antavat kuluttajille tärkeää 
tietoa erilaisista naudanlihan tuotannon 
malleista, ja sen vuoksi kyseinen jakso 
olisi säilytettävä.

Or. en

Tarkistus 51
James Nicholson

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Tämän 
järjestelmän soveltamisesta jäsenvaltioille 
ja talouden toimijoille koituvat 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset eivät 
ole oikeassa suhteessa järjestelmän etuihin. 
Kyseinen jakso olisi sen vuoksi poistettava.

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Tämän 
järjestelmän soveltamisesta jäsenvaltioille 
ja talouden toimijoille koituvat 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset eivät 
ole oikeassa suhteessa järjestelmän etuihin. 
Kyseinen jakso olisi sen vuoksi poistettava.
Joka tapauksessa asetuksessa (EU) 
N:o 1169/2011 säädettyjä laaja-alaisia 
merkintäsääntöjä sovelletaan muiden 
kuin niiden naudanlihamerkintöjen 
sisältämiin tietoihin, joihin sovelletaan 
asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13–
15 artiklassa säädettyä naudanlihan 
pakollista merkintäjärjestelmää.

Or. en

Tarkistus 52
Kriton Arsenis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Tämän 
järjestelmän soveltamisesta jäsenvaltioille 
ja talouden toimijoille koituvat 
hallinnolliset rasitteet ja kustannukset 
eivät ole oikeassa suhteessa järjestelmän 
etuihin. Kyseinen jakso olisi sen vuoksi

(20) Asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
II osaston II jakso sisältää naudanlihan 
vapaaehtoista merkintäjärjestelmää 
koskevia säännöksiä, joissa säädetään 
tiettyjen merkintäeritelmien 
hyväksyttämisestä jäsenvaltion 
toimivaltaisella viranomaisella. Tällä 
järjestelmällä annetaan kuluttajille 
hyödyllistä tietoa. Kyseinen jakso olisi sen 
vuoksi säilytettävä.
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poistettava.

Or. en

Tarkistus 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Jotta tarvittavia sääntöjä sovellettaisiin 
nautaeläinten ja naudanlihan 
tunnistamisen, rekisteröinnin ja 
jäljitettävyyden moitteettoman toiminnan 
takaamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat 
nautaeläinten vaihtoehtoisia tunnisteita, 
erityisolosuhteita, joissa jäsenvaltiot voivat 
pidentää tunnisteiden kiinnittämisen 
määräaikaa, jäsenvaltioiden atk-pohjaisten 
tietokantojen välillä vaihdettavia tietoja, 
tiettyjen ilmoittamisvelvollisuuksien 
määräaikaa, tunnisteita koskevia 
vaatimuksia, passeihin ja kullakin tilalla 
pidettäviin rekistereihin sisällytettäviä 
tietoja, virallisten tarkastusten 
vähimmäistasoa, niiden nautaeläinten 
siirtojen tunnistamista ja rekisteröimistä, 
joita laidunnetaan kesäisin eri 
vuoristoalueilla, tiettyjen tuotteiden 
merkintäsääntöjä, joiden olisi vastattava 
asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 
vahvistettuja sääntöjä, jauhettua 
naudanlihaa sekä naudanlihan 
leikkuujätteiden ja leikatun naudanlihan 
määritelmiä, merkinnöissä annettavia 
erityistietoja, merkintäsäännöksiä, joilla 
yksinkertaistetaan alkuperän osoittamista,
tiettyjen eläinryhmien enimmäiskokoa ja 
koostumusta sekä hyväksymismenettelyitä, 
jotka liittyvät leikatun lihan pakkauksia 
koskeviin merkintäehtoihin. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 

(22) Jotta tarvittavia sääntöjä sovellettaisiin 
nautaeläinten ja naudanlihan 
tunnistamisen, rekisteröinnin ja 
jäljitettävyyden moitteettoman toiminnan 
takaamiseksi, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa perussopimuksen 290 artiklan
mukaisesti säädöksiä, jotka koskevat 
nautaeläinten vaihtoehtoisia tunnisteita, 
erityisolosuhteita, joissa jäsenvaltiot voivat 
pidentää tunnisteiden kiinnittämisen 
määräaikaa, jäsenvaltioiden atk-pohjaisten 
tietokantojen välillä vaihdettavia tietoja, 
tiettyjen ilmoittamisvelvollisuuksien 
määräaikaa, tunnisteita koskevia 
vaatimuksia, passeihin ja kullakin tilalla 
pidettäviin rekistereihin sisällytettäviä 
tietoja, virallisten tarkastusten 
vähimmäistasoa, niiden nautaeläinten 
siirtojen tunnistamista ja rekisteröimistä, 
joita laidunnetaan kesäisin eri 
vuoristoalueilla, tiettyjen tuotteiden 
merkintäsääntöjä, joiden olisi vastattava 
asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 
vahvistettuja sääntöjä, jauhettua 
naudanlihaa sekä naudanlihan 
leikkuujätteiden ja leikatun naudanlihan 
määritelmiä, tiettyjen eläinryhmien 
enimmäiskokoa ja koostumusta sekä 
hyväksymismenettelyitä, jotka liittyvät 
leikatun lihan pakkauksia koskeviin 
merkintäehtoihin. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
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valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

asiantuntijatasolla.

Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. it

Perustelu

Komissiolle ei tulisi siirtää valtaa antaa delegoituja säädöksiä merkinnöissä annettavista 
erityistiedoista ja merkintäsäännöksistä, joilla yksinkertaistetaan alkuperän osoittamista, sillä 
ne ovat erittäin tärkeitä keinoja varmistaa avoimuus ja jäljitettävyys markkinoilla.

Tarkistus 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1760/2000
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Lisätään 2 artiklaan määritelmä 
seuraavasti:
"kloonatuilla eläimillä" eläimiä, jotka on 
tuotettu suvuttoman, keinotekoisen 
lisääntymismenetelmän avulla yksittäisen 
eläimen geneettisesti identtisen tai lähes 
identtisen jäljennöksen tuottamiseksi,

Or. en

Tarkistus 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1760/2000
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Lisätään 2 artiklaan määritelmä 
seuraavasti:
"kloonattujen eläinten jälkeläisillä" 
eläimiä, jotka on tuotettu sukupuolisen 
lisääntymisen avulla siten, että ainakin 
toinen vanhemmista on kloonattu eläin,

Or. en

Tarkistus 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 c kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1760/2000
2 artikla

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Lisätään 2 artiklaan määritelmä 
seuraavasti:
"muuntogeenisellä rehulla" asetuksen 
(EY) N:o 1829/2003 2 artiklan 7 kohdassa 
määritettyä rehua.

Or. en

Tarkistus 57
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta
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Asetus (EY) N:o 1760/2000
3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Korvataan 3 artiklan ensimmäisen 
kohdan a alakohta seuraavasti:

Poistetaan.

"a) tunniste kunkin eläimen yksilölliseksi 
tunnistamiseksi;".

Or. de

Tarkistus 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kansallisia säännöksiä, jotka velvoittavat 
käyttämään elektronista tunnistetta 
yhtenä niistä kahdesta tunnisteesta, joista 
säädetään 1 kohdassa.

Poistetaan.

Tätä mahdollisuutta käyttävien 
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
asiaa koskevien kansallisten säännösten 
teksti.

Or. it

Tarkistus 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kansallisia säännöksiä, jotka velvoittavat 
käyttämään elektronista tunnistetta yhtenä 
niistä kahdesta tunnisteesta, joista 
säädetään 1 kohdassa.

2. Tämän asetuksen voimaantulon 
jälkeisenä viiden vuoden siirtymäkautena
jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kansallisia säännöksiä, jotka velvoittavat 
käyttämään elektronista tunnistetta yhtenä 
niistä kahdesta tunnisteesta, joista 
säädetään 1 kohdassa. Viimeistään tämän 
siirtymäkauden päättymisen jälkeen 
elektronisen tunnisteen käyttö yhtenä 
niistä kahdesta tunnisteesta, joista 
säädetään 1 kohdassa, on pakollista.

Or. de

Tarkistus 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä mahdollisuutta käyttävien
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
asiaa koskevien kansallisten säännösten 
teksti.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
asiaa koskevien kansallisten säännösten 
teksti.

Or. de

Tarkistus 61
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta



AM\891723FI.doc 33/54 PE480.879v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

Tätä mahdollisuutta käyttävien 
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
asiaa koskevien kansallisten säännösten 
teksti.

Tätä mahdollisuutta käyttävien 
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
asiaa koskevien kansallisten säännösten 
teksti. Komissio ilmoittaa muille 
jäsenvaltioille nämä kansalliset 
säännökset ja asettaa ne julkisesti 
saataville.

Or. en

Tarkistus 62
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1760/2000
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
pakollinen elektroninen 
tunnistusjärjestelmä viimeistään 
kymmenen vuotta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen.

Or. en

Perustelu

Nautaeläinten elektronisen tunnistusjärjestelmän käyttöönotto tämän lainsäädännön 
mukaisesti on välttämätöntä nykyisen lainsäädännön ajantasaistamiseksi. Elektroninen 
tunnistaminen vähentäisi hallinnollista kuormitusta, yksinkertaistaisi rekisteröintiä ja takaisi 
eläinten jäljitettävyyden. Niinpä lainsäädännössä on määriteltävä määräaika pakollisen 
elektronisen tunnistamisjärjestelmän käyttöönottoa varten. Kymmenen vuotta on sopiva 
määräaika, joka riittää kaikille jäsenvaltioille.

Tarkistus 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 3 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1760/2000
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio varmistaa, että käytettävät 
kansalliset tunnistimet ovat 
yhteentoimivia.

Or. de

Tarkistus 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
4 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vastaanottava tila sijaitsee 
jäsenvaltiossa, joka on ottanut 4 artiklan 
2 kohdan mukaisesti käyttöön kansallisia 
säännöksiä tehdäkseen elektronisen 
tunnisteen käytöstä pakollista, 
elektroninen tunniste on kiinnitettävä 
eläimiin unionissa sijaitsevalla 
vastaanottavalla tilalla vastaanottavan 
jäsenvaltion vahvistamassa määräajassa.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 65
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
4 c artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiosta toiseen siirrettävien eläinten 
tunnistaminen

Asetuksessa (EY) N:o 1760/2000 
tarkoitettujen päivämäärien jälkeen 
syntyneiden ja jäsenvaltiosta toiseen 
siirrettävien eläinten tunnistaminen

Or. de

Tarkistus 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
4 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos vastaanottava tila sijaitsee 
jäsenvaltiossa, joka on ottanut käyttöön 
kansallisia säännöksiä tehdäkseen 
elektronisen tunnisteen käytöstä 
pakollista, elektroninen tunniste on 
kiinnitettävä eläimiin

Poistetaan.

a) ennen kuin eläimet siirretään 
vastaanottavalle tilalle kyseiseen 
jäsenvaltioon; tai
b) vastaanottavalla tilalla sen jäsenvaltion 
vahvistamassa määräajassa, jossa tila 
sijaitsee.
Edellä b alakohdassa tarkoitettu 
määräaika ei saa olla yli 20 päivää siitä 
päivästä, jona eläimet ovat saapuneet 
vastaanottavalle tilalle. Tunnisteet on joka 
tapauksessa kiinnitettävä eläimiin ennen 
kuin ne siirretään kyseiseltä tilalta.
Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan 
sovelleta eläimiin, jotka on tarkoitettu 
siirrettäviksi suoraan teurastamoon, joka 
sijaitsee sellaisen jäsenvaltion alueella, 
joka on ottanut käyttöön kansallisia 
säännöksiä tehdäkseen elektronisen 
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tunnisteen käytöstä pakollista, edellyttäen 
että eläimet teurastetaan 20 päivän 
kuluessa eläinlääkintätarkastusten 
suorittamisesta.

Or. it

Tarkistus 67
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
4 c artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ennen kuin eläimet siirretään 
vastaanottavalle tilalle kyseiseen 
jäsenvaltioon; tai

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 68
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
4 c artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ennen kuin eläimet siirretään 
vastaanottavalle tilalle kyseiseen 
jäsenvaltioon; tai

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 69
Kartika Tamara Liotard
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
4 d artikla 

Komission teksti Tarkistus

Tunnisteita ei saa poistaa tai korvata ilman 
toimivaltaisen viranomaisen antamaa lupaa 
eikä muuten kuin toimivaltaisen 
viranomaisen valvonnassa. Tällainen lupa 
voidaan myöntää vain, kun tunnisteen 
poistaminen tai korvaaminen ei vaaranna 
eläimen jäljitettävyyttä.".

Tunnisteita ei saa poistaa tai korvata ilman 
toimivaltaisen viranomaisen antamaa lupaa 
eikä muuten kuin toimivaltaisen 
viranomaisen valvonnassa. Tällainen lupa 
voidaan myöntää vain, kun tunnisteen
muuttaminen, poistaminen tai 
korvaaminen ei vaaranna eläimen 
jäljitettävyyttä.".

Or. en

Tarkistus 70
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

"Jäsenvaltiot voivat vaihtaa atk-pohjaisten 
tietokantojensa tietoja siitä päivästä, jona 
komissio tunnustaa 
tietojenvaihtojärjestelmän täysin 
toimintakykyiseksi.

"Jäsenvaltiot voivat vaihtaa atk-pohjaisten 
tietokantojensa tietoja siitä päivästä, jona 
komissio tunnustaa 
tietojenvaihtojärjestelmän täysin 
toimintakykyiseksi. Tilojen etujen 
suojaamiseksi tämä on tehtävä niin, että 
taataan tietosuoja ja estetään mahdolliset 
väärinkäytökset.

Or. de

Tarkistus 71
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
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Asetus (EY) N:o 1760/2000
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

(6) Korvataan 6 artikla seuraavasti Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 72
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

Jos jäsenvaltio ei vaihda tietoja muiden 
jäsenvaltioiden kanssa sähköisesti 
5 artiklassa tarkoitetun sähköisen 
tietojenvaihtojärjestelmän välityksellä,

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 73
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

a) toimivaltaisen viranomaisen on 
annettava kutakin unionin sisäiseen 
kauppaan tarkoitettua eläintä varten 
passi, joka perustuu kyseisen jäsenvaltion 
luomassa atk-pohjaisessa tietokannassa 
oleviin tietoihin;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 74
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

b) passin on seurattava kunkin sellaisen 
eläimen mukana, jota varten passi on 
annettu, aina, kun eläin siirretään 
jäsenvaltiosta toiseen;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 75
Christa Klaß

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
6 artikla 

Komission teksti Tarkistus

c) eläimen mukana seuraava passi 
luovutetaan eläimen saavuttua 
vastaanottavalle tilalle sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 
vastaanottava tila sijaitsee.".

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 76
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
6 artikla – c a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c a) Jos eläin viedään kolmanteen 
maahan, viimeisen pitäjän on 
palautettava passi sen paikkakunnan 
toimivaltaiselle viranomaiselle, josta eläin 
viedään maasta.

Or. en

Tarkistus 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
7 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) joilla on suora yhteys atk-pohjaiseen 
tietokantaan, joka jo sisältää tiedot, jotka 
rekisteriin on määrä kirjata; sekä

a) joilla on suora yhteys atk-pohjaiseen 
tietokantaan, joka jo sisältää tiedot, jotka 
rekisteriin on määrä kirjata.

Or. en

Tarkistus 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
7 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jotka tallentavat ajantasaista tietoa 
suoraan atk-pohjaiseen tietokantaan 
24 tunnin kuluessa tapahtuman 
ajankohdasta.".

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

24 tunnin määräaika on hankala, koska kyseisen tapahtuman ajankohta ei tallennu 
tietokantaan, vaan ainoastaan päivämäärä. Niinpä on vaikea valvoa tämän tunteihin 
perustuvan säännön noudattamista. Lisäksi on pikemminkin lannistavaa kuin kannustavaa 
pitää rekisterejä ajan tasalla, jos määräaika tietojen tallentamiselle suoraan tietokantaan on 
hyvin tiukka ja määräaika tietojen syöttämiselle manuaalisesti jätetään avoimeksi.

Tarkistus 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
9 a artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki eläinten tunnistamisesta ja 
rekisteröimisestä vastuussa olevat henkilöt 
saavat ohjeita ja neuvoja tämän asetuksen 
asiaa koskevista säännöksistä sekä kaikista 
komission 10 ja 10 a artiklan perusteella 
antamista delegoiduista säädöksistä ja 
täytäntöönpanosäädöksistä, ja että 
saatavilla on asianmukaista koulutusta.".

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki eläinten tunnistamisesta ja 
rekisteröimisestä vastuussa olevat henkilöt 
saavat ohjeita ja neuvoja tämän asetuksen 
asiaa koskevista säännöksistä sekä kaikista 
komission 10 ja 10 a artiklan perusteella 
antamista delegoiduista säädöksistä ja 
täytäntöönpanosäädöksistä, ja että
saatavilla on asianmukaista koulutusta.
Näiden tietojen on oltava saatavilla 
maksutta aina kun asiaa koskevia 
säännöksiä muutetaan.

Jäsenvaltioiden on vaihdettava keskenään 
tietoa parhaista käytänteistä, jotta 
varmistetaan koulutuksen ja tiedon 
jakamisen korkea laatu kaikkialla 
Euroopan unionissa.".

Or. en

Tarkistus 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 kohta – b a alakohta (uusi)
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Asetus (EY) N:o 1760/2000
13 artikla – 5 kohta – a alakohta – iv alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään 5 kohdan a alakohtaan 
alakohta seuraavasti:
"(iv) onko naudanliha peräisin eläimistä, 
joita on ruokittu muuntogeenisellä 
rehulla".

Or. en

Tarkistus 81
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 kohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1760/2000
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) Lisätään kohta seuraavasti:
"5 a. [Kuusi kuukautta voimaantulon 
jälkeen] alkaen toimijoiden ja järjestöjen 
on sisällytettävä merkintöihin myös tieto 
siitä, että naudanliha peräisin 
kloonatuista eläimistä tai kloonattujen 
eläinten jälkeläisistä."  

Or. en

Tarkistus 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 11 kohta – b b alakohta (uusi)
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Asetus (EY) N:o 1760/2000
13 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) Lisätään kohta seuraavasti:
"5 b. [Kuusi kuukautta voimaantulon 
jälkeen] alkaen toimijoiden ja järjestöjen 
on sisällytettävä merkintöihin myös tieto 
siitä, että naudanliha peräisin eläimistä, 
joita on ruokittu muuntogeenisellä 
rehulla."  

Or. en

Tarkistus 83
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 12 kohta – johdanto-osa
Asetus (EY) N:o 1760/2000
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) Korvataan 14 artiklan neljäs kohta 
seuraavasti:

Poistetaan.

"Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 22 b artiklan 
mukaisesti sellaisten naudanlihan 
leikkuujätteitä ja leikattua naudanlihaa 
koskevien sääntöjen vahvistamiseksi, 
jotka vastaavat tämän artiklan kolmessa 
ensimmäisessä kohdassa annettuja 
säännöksiä.".

Or. en

Tarkistus 84
Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 13 a kohta (uusi)
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Asetus (EY) N:o 1760/2000
II OSASTO – II JAKSO – otsikko

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Korvataan II osaston II jakson 
otsikko seuraavasti: Vapaaehtoiset 
merkinnät

Or. fr

Perustelu

Vaikka varsinaisen vapaaehtoisen merkitsemisjärjestelmän (eritelmät, seuraamukset jne.) 
poistaminen onkin toivottavaa, vapaaehtoinen merkitseminen säilyy siitä huolimatta.  
Vapaaehtoisen merkitsemisen kattamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi (mihin vaaditaan 
puolueetonta tietoa, jonka toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkastaa ja kuluttajat 
ymmärtää) tarvitaan yleisiä sääntöjä.  Nämä yleiset säännöt täydentävät merkitsemisen 
kattavaa laaja-alaista lainsäädäntöä.

Tarkistus 85
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
16–18 artikla

Komission teksti Tarkistus

(14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vapaaehtoisia merkintöjä koskevan jakson poistaminen ei edistä sen varmistamista, että 
kuluttaja saa tarkkoja ja luotettavia tietoja tuotteesta, mikä on hyvän ja luotettavan 
merkintäjärjestelmän perusvaatimus. Nämä merkinnät antavat kuluttajille tärkeää tietoa ja 
karjankasvattajille paremmat välineet tuotteidensa markkinointiin.

Tarkistus 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
16–18 artikla

Komission teksti Tarkistus

(14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla. Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
16–18 artikla

Komission teksti Tarkistus

(14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla. Poistetaan.

Or. it

(Katso tarkistus, jolla poistetaan johdanto-osan 20 kappale.)

Tarkistus 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
16–18 artikla

Komission teksti Tarkistus

(14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla. Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän säännöksillä on tähän mennessä saatu aikaan 
erinomaisia tuloksia koko naudanlihan-alan organisoinnin kannalta, ja niistä on etua myös 
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kuluttajille, jotka voivat saada hyödyllistä tietoa tehdäkseen tietoisia valintoja. Näiden 
vapaaehtoisia merkintöjä koskevien säännösten kumoaminen jättäisi aukon, jonka 
seurauksena syntyisi useita erilaisia vapaaehtoisia naudanlihan merkintäjärjestelmiä ilman 
asianmukaisia ja tiukkoja valvontamekanismeja.

Tarkistus 89
Esther Herranz García

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
16–18 artikla

Komission teksti Tarkistus

(14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla. Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotus jättäisi vapaaehtoisia merkintöjä koskevan oikeudellisen aukon. Näistä 
merkinnöistä on etua sekä kyseiselle alalle että kuluttajille, sillä ne tarjoavat hyödyllistä 
tietoa, joka auttaa lisäämään tuotteiden lisäarvoa.

Tarkistus 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
16–18 artikla

Komission teksti Tarkistus

(14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla. Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 91
Kriton Arsenis
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
16–18 artikla

Komission teksti Tarkistus

(14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 92
Marisa Matias

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
16–18 artikla

Komission teksti Tarkistus

(14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 93
Bart Staes
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
16–18 artikla

Komission teksti Tarkistus

(14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla. Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 94
Sophie Auconie
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
16 artikla

Komission teksti Tarkistus

(14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla. (14) Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

Yleiset säännöt
Muiden kuin tämän osaston I jaksossa 
tarkoitettujen tietojen, jotka naudanlihaa 
markkinoivat toimijat tai järjestöt ovat 
lisänneet merkintöihin, on oltava 
puolueettomia, toimivaltaisten 
viranomaisten todennettavissa ja 
kuluttajien ymmärrettävissä.

Or. fr

Perustelu

Vaikka varsinaisen vapaaehtoisen merkitsemisjärjestelmän (eritelmät, seuraamukset jne.) 
poistaminen onkin toivottavaa, vapaaehtoinen merkitseminen säilyy siitä huolimatta.  
Vapaaehtoisen merkitsemisen kattamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi (mihin vaaditaan 
puolueetonta tietoa, jonka toimivaltaiset viranomaiset voivat tarkastaa ja kuluttajat 
ymmärtää) tarvitaan yleisiä sääntöjä.  Nämä yleiset säännöt täydentävät merkitsemisen 
kattavaa laaja-alaista lainsäädäntöä.

Tarkistus 95
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
16–18 artikla

Komission teksti Tarkistus

(14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla. (14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla.
Rajoittamatta 1 a artiklan säännösten 
soveltamista komissio varmistaa, että 
poistettujen artiklojen sisältämät 
säännökset sisältyvät naudanlihaa 
koskeviin yhteisön sääntöihin tarpeen 
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mukaan ajantasaistettuina ja 
parannettuina.

Or. es

Tarkistus 96
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
16–18 artikla

Komission teksti Tarkistus

(14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla. (14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla.
Komissio varmistaa, että poistettujen 
artiklojen sisältämät säännökset sisältyvät 
naudanlihaa koskeviin yhteisön 
sääntöihin tarpeen mukaan 
ajantasaistettuina ja parannettuina.

Or. es

Perustelu

Komission ehdotus jättäisi vapaaehtoisia merkintöjä koskevan oikeudellisen aukon. Näistä 
merkinnöistä on etua sekä kyseiselle alalle että kuluttajille, sillä ne tarjoavat hyödyllistä 
tietoa, joka auttaa lisäämään tuotteiden lisäarvoa.

Tarkistus 97
Sophie Auconie

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
16–18 artikla

Komission teksti Tarkistus

(14) Poistetaan 16, 17 ja 18 artikla. (14) Poistetaan 17 ja 18 artikla.

Or. fr
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Perustelu

Vapaaehtoisia merkintöjä koskeva järjestelmä on osoittautunut epäonnistuneeksi ja olisi sen 
vuoksi poistettava.

Tarkistus 98
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
19 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 14 artiklassa tarkoitetun jauhetun 
naudanlihan, naudanlihan 
leikkuujätteiden tai leikatun naudanlihan 
määritelmistä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) erityistiedoista, joita merkinnöissä 
voidaan antaa;

Poistetaan.

Or. it

(Katso johdanto-osan 22 kappaletta koskeva tarkistus.)

Tarkistus 100
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta
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Asetus (EY) N:o 1760/2000
19 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) erityistiedoista, joita merkinnöissä 
voidaan antaa;

b) sellaisten erityistietojen määrittelystä ja 
niitä koskevista vaatimuksista, joita 
merkinnöissä voidaan antaa;

Or. en

Perustelu

Niiden erityistietojen hyväksyntää koskevat vaatimukset, joita voidaan antaa merkinnöissä, 
vaihtelevat jäsenvaltioittain ja johtavat siten kilpailun vääristymiseen eri jäsenvaltioiden 
toimijoiden välillä. Sen vuoksi on aiheellista antaa ohjeita edellytyksistä, joiden mukaan 
erityistietoja voidaan antaa merkinnöissä.

Tarkistus 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
19 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) alkuperän ilmoittamisen 
yksinkertaistamiseen liittyvistä 
merkintäsäännöksistä;

Poistetaan.

Or. it

(Katso johdanto-osan 22 kappaletta koskeva tarkistus.)

Tarkistus 102
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 15 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
19 artikla – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) hyväksymismenettelyistä, jotka liittyvät 
leikatun lihan pakkausta koskeviin 
merkintäehtoihin.".

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 103
Kartika Tamara Liotard

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 18 kohta
Asetus (EY) N:o 1760/2000
22 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 4 artiklan 5 kohdassa, 
4 a artiklan 2 kohdassa, 5 artiklassa, 
7 artiklassa, 10 artiklassa, 14 artiklassa ja 
19 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi … päivästä 
…kuuta …*

[*tämän asetuksen voimaantulopäivä tai 
muu lainsäätäjän asettama päivä].

2. Siirretään 4 artiklan 5 kohdassa, 
4 a artiklan 2 kohdassa, 5 artiklassa, 
7 artiklassa, 10 artiklassa ja 19 artiklassa
tarkoitettu valta komissiolle viideksi 
vuodeksi … päivästä …kuuta …*
[*tämän asetuksen voimaantulopäivä tai 
muu lainsäätäjän asettama päivä].

Or. en

Tarkistus 104
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 19 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1760/2000
23 a artikla

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Lisätään artikla seuraavasti:
23 a artikla
Kertomus
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Viimeistään viisi vuotta tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen komissio esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen. 

Or. es

Tarkistus 105
Andres Perello Rodriguez

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Siirtymäsäännökset

Edellä oleva 1 artiklan 14 kohta tulee 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. es

Tarkistus 106
Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
Siirtymäsäännökset

Edellä oleva 1 artiklan 14 kohta tulee 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Or. es

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on antaa riittävästi aikaa valmistella ja hyväksyä 
yksityiskohtaisia ja asianmukaisia vapaaehtoisia merkintöjä koskevia sääntöjä Euroopan 
tasolla.
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