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LYHYET PERUSTELUT

Euroopan maataloutta, metsiä ja luonnonperintöä uhkaavat tällä hetkellä uudet ja vaaralliset 
kasvintuhoojat, ja kasvinterveysongelmat ovat viimeisten 10 vuoden aikana lisääntyneet 
EU:ssa voimakkaasti etupäässä kaupan maailmanlaajuistumisen ja ilmastonmuutoksen 
vuoksi. 

Valmistelija ilmaisee sen vuoksi tyytyväisyytensä ehdotukseen asetukseksi kasvintuhoojien 
vastaisista suojatoimenpiteistä (COM(2013)0267), jolla pyritään tehostamaan kasvintuhoojien 
esiintymien ennaltaehkäisyä ja valvontaa ja nopeita torjuntatoimia.

Komission ehdotus korvaa EU:n nykyisen kasvinterveysjärjestelmän (neuvoston direktiivi 
2000/29/EY), ja sillä pyritään torjumaan lisääntyneitä riskejä. Ehdotuksessa säilytetään 
nykyinen avoin järjestelmä, jossa kasvien ja kasvituotteiden siirtäminen unioniin ja unionin 
alueella on sallittu tietyin edellytyksin, mutta huomiota kiinnitetään aiempaa enemmän 
suuririskiseen kauppaan kolmansista maista sekä kasviaineiston jäljitettävyyteen 
sisämarkkinoilla. Ehdotuksella myös parannetaan valvontaa, uusien kasvintuhoojien 
esiintymien hävittämistä varhaisessa vaiheessa ja lisätään yrityksille ja 
kasvinterveysviranomaisille myönnettävää rahoitusta jäsenvaltioissa. 

Valmistelija kannattaa useimpia mainituista seikoista, mutta ehdottaa ehdotuksen useiden 
alakohtien hienosäätöä: 

• Luettelot tuhoojista ja toimenpiteistä

Komissio ehdottaa huomattavaa joukkoa täytäntöönpanotoimia, joista osa liittyy 
unionikaranteenituhoojien luettelon vahvistamiseen (ja myöhempään muuttamiseen) 
(5 artikla), prioriteettituhoojiin (6 artikla), tiettyjä unionikaranteenituhoojia koskeviin unionin 
toimenpiteisiin (27 artikla), suoja-alueisiin ja suoja-aluekaranteenituhoojiin (32 artikla) sekä 
laatua heikentäviin tuhoojiin (37 artikla). 

Näiden säännösten merkityksen vuoksi valmistelija katsoo, että olisi sovellettava delegoituja 
säädöksiä, jolloin Euroopan parlamentti saisi tarvittavan toimivallan tarkastella ja tarvittaessa 
vastustaa säädöksiä, joilla nämä luettelot vahvistetaan tai niitä muutetaan tai täydennetään. 
Luettelojen olisi ensivaiheessa perustuttava nykyiseen lainsäädäntöön sisältyviin luetteloihin, 
ja niitä olisi tarvittaessa muutettava tai täydennettävä myöhemmin.

• Prioriteettituhoojien rajoitettu määrä

Komissio ehdottaa, että prioriteettituhoojien määrä saa olla enintään 10 prosenttia 
luetteloitujen unionikaranteenituhoojien määrästä. Prioriteettituhoojat ovat erityisen tärkeitä, 
koska niistä voi aiheutua erittäin suurta taloudellista, ympäristöä koskevaa tai 
yhteiskunnallista haittaa unionin alueella ja niihin sovelletaan valmiustasoa ja reagointia 
koskevia tiukempia velvoitteita sekä suurempaa unionin yhteisrahoitusosuutta. Valmistelijan 
mielestä prioriteettituhoojien määrää ei näin ollen saisi rajoittaa, jos tuhoojat täyttävät 
mainitut edellytykset (6 artiklan 2 kohta). 
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• Yleisölle tiedottaminen 

Kasvintuhoojien aiheuttamista taloudellisista, ympäristöä koskevista ja yhteiskunnallisista 
haitoista ei tiedoteta yleisölle lähimainkaan riittävästi. Kuluttajat eivät useinkaan ole tietoisia 
kasvinterveysriskeistä kasveja ostaessaan. Sen vuoksi valmistelija ehdottaa 
tiedotuskampanjojen käynnistämistä jäsenvaltioissa, jotta yleisölle tiedotetaan kasvien 
tuontiin kolmansista maista liittyvistä riskeistä. Lisäksi komission olisi laadittava ja pidettävä 
ajan tasalla julkisesti saatavilla olevia luetteloita kolmansissa maissa esiintyvistä uusista 
kasvintuhoojista, jotka saattavat vaarantaa kasvinterveyden EU:ssa (43 a artikla (uusi)).

• Internet-kauppa

Viimeaikaisista tutkimuksista käy ilmi, että kasvien internet-kauppa voi aiheuttaa vakavan 
riskin kasvinterveydelle, jos hyödykkeet ovat ei-kotimaisten kasvintuhoojien saastuttamia. 
Tämä koskee myös karanteenituhoojia. Erityisesti kolmansista maista tuodut ja internetin 
kautta ostetut kasvilähetykset eivät usein täytä EU:hun tuotavien kasvien terveysmääräyksiä.
Kuluttajien ja kasvikauppiaiden tietoisuuden lisääminen Euroopassa on erittäin tärkeää tämän 
ongelman ratkaisemiseksi. Edellä mainittujen tiedotuskampanjoiden lisäksi valmistelija 
ehdottaa komission ehdotuksen vahvistamista lisäämällä siihen, että rekisteröintivelvollisuus 
koskee ehdottomasti myös internet-kauppiaita (61 artiklan 3 kohta).

• Sidosryhmien osallistuminen valmiussuunnitelmien ja simulaatioharjoitusten 
laatimiseen 

Sidosryhmien osallistuminen valmiussuunnitelmien ja simulaatioharjoitusten suunnitteluun 
vaihtelee tällä hetkellä eri jäsenvaltioissa. Näin ollen valmistelija ehdottaa yhteisten puitteiden 
laatimista ammattimaisten toimijoiden osallistumiselle tämäntyyppiseen toimintaan jo 
varhaisessa vaiheessa (24 ja 25 artikla). 

• Rahoitusnäkökohdat 

Valmistelija ehdottaa kahta merkittävää muutosta 102 artiklaan: 

Ensiksi ehdotus asetukseksi menojen hallinnoinnista (COM(2013)0327) on mukautettava 
ehdotukseen haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennaltaehkäisemisestä ja 
hallinnasta. Siinä on myös sallittava EU:n yhteisrahoitus kustannuksiin, joita jäsenvaltioille 
on aiheutunut korvausten suorittamisesta toimijoille maksettavista niiden hävitettyjen kasvien 
arvosta, joihin sovelletaan haitallisista vieraslajeista annetun asetuksen 15 artiklan mukaisesti 
toteutettuja toimia nopeaa hävittämistä varten invaasion varhaisessa vaiheessa.

Toiseksi koska tällaiset varhaisessa vaiheessa toteutettavat toimet ovat erittäin tärkeitä 
prioriteettituhoojien ennaltaehkäisyä, havaitsemista ja valvontaa ajatellen, myös tiloilla 
toteutetuista tehostetuista bioturvallisuustoimista olisi maksettava korvauksia.
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TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Näiden toimenpiteiden tarve on 
myönnetty jo kauan. Niistä on tehty 
kansainvälisiä sopimuksia ja kansainvälisiä 
yleissopimuksia, joihin kuuluvat 6 päivänä 
joulukuuta 1951 Yhdistyneiden 
Kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestössä (FAO) tehty 
kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus 
(IPPC) ja sen tarkistettu teksti, joka 
hyväksyttiin elintarvike- ja 
maatalousjärjestön konferenssin 29. 
istunnossa marraskuussa 1997. Unioni on 
osapuolena kansainvälisessä 
kasvinsuojeluyleissopimuksessa.

(5) Näiden toimenpiteiden tarve on 
myönnetty jo kauan. Niistä on tehty 
kansainvälisiä sopimuksia ja kansainvälisiä 
yleissopimuksia, joihin kuuluvat 6 päivänä 
joulukuuta 1951 Yhdistyneiden 
Kansakuntien elintarvike- ja 
maatalousjärjestössä (FAO) tehty 
kansainvälinen kasvinsuojeluyleissopimus 
(IPPC) ja sen tarkistettu teksti, joka 
hyväksyttiin elintarvike- ja 
maatalousjärjestön konferenssin 29. 
istunnossa marraskuussa 1997, sekä 29 
päivänä joulukuuta 1993 tehty biologista 
monimuotoisuutta koskeva 
kansainvälinen yleissopimus. Unioni on 
osapuolena sekä kansainvälisessä 
kasvinsuojeluyleissopimuksessa että 
biologista monimuotoisuutta koskevassa 
kansainvälisessä yleissopimuksessa.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon kasvinterveyden merkitys luonnonekosysteemien säilyttämisen, 
ekosysteemipalvelujen ja biologisen monimuotoisuuden kannalta, biologista 
monimuotoisuutta koskeva kansainvälinen yleissopimus on mainittava. Erityisesti haitallisilla 
vieraslajeilla, jotka tämä yleissopimus myös kattaa, voi olla huomattavia ympäristöä koskevia 
ja taloudellisia vaikutuksia.
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Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta unionikaranteenituhoojien 
valvonnassa voitaisiin keskittyä tuhoojiin, 
joiden taloudellinen, ympäristöllinen tai 
yhteiskunnallinen vaikutus on erittäin 
vakava koko unionin alueella, olisi 
laadittava rajoitettu luettelo tällaisista 
tuhoojista, jäljempänä 
’prioriteettituhoojat’.

(9) Jotta unionikaranteenituhoojien 
valvonnassa voitaisiin keskittyä tuhoojiin, 
joiden taloudellinen, ympäristöllinen tai 
yhteiskunnallinen vaikutus on erittäin 
vakava koko unionin alueella, olisi 
laadittava luettelo tällaisista tuhoojista, 
jäljempänä ’prioriteettituhoojat’.

Or. en

Perustelu

Prioriteettituhoojien määrää ei saisi rajoittaa. Olisi ryhdyttävä lisätoimiin näiden tuhoojien 
ennaltaehkäisemiseksi, hävittämiseksi ja hillitsemiseksi kaikissa sellaisissa 
unionikaranteenituhoojien tapauksissa, joihin sisältyy vakavaa taloudellista, ympäristöä 
koskevaa tai yhteiskunnallista haittaa unionin alueella (katso myös 6 artiklaan tehty tarkistus 
prioriteettituhoojien enimmäismäärän poistamiseksi). 

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Oikeudenmukaisten korvausten 
maksamiseksi taloudellisista menetyksistä 
komission olisi varmistettava 
ryhmäkanteita rajatylittävissä tapauksissa 
koskeva yhdenmukainen horisontaalinen 
toimintatapa silloin, kun tällaisia 
menetyksiä aiheutuu suurille viljelijöiden 
tai kuluttajien ryhmille, joihin 
naapurimaissa toteutetut hävittämistoimet 
vaikuttavat ja joita uhkaa suuri riski 
altistua vastaaville kasvintuhoojille ja 
vieraslajeille.
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Or. en

Perustelu

Vaikka toimivalta ottaa käyttöön ryhmäkannejärjestelmiä olisi säilytettävä jäsenvaltioilla, 
olisi varmistettava yhdenmukainen toimintatapa rajatylittävissä tapauksissa silloin, kun suuri 
ryhmä viljelijöitä tai kuluttajia altistuu vastaaville riskeille ja kärsii taloudellisia menetyksiä, 
jotka liittyvät vastaaviin hävittämistoimiin naapurimaissa.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(33 a) Kasvien internet-kauppa voi 
aiheuttaa vakavan riskin 
kasvinterveydelle, jos hyödykkeet ovat ei-
kotimaisten kasvintuhoojien saastuttamia, 
karanteenituhoojat mukaan luettuina. 
Erityisesti kolmansista maista tuodut ja 
internetin kautta ostetut kasvilähetykset 
eivät usein täytä EU:hun tuotavien 
kasvien terveysmääräyksiä. Näiden 
puutteiden korjaamiseksi on erittäin 
tärkeää lisätä kuluttajien ja 
kasvikauppiaiden tietoisuutta ja varmistaa 
sekä EU:hun että kolmansiin maihin 
sijoittautuneiden internet-kauppiaiden 
jäljitettävyys.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy tiedotuskampanjoja koskeviin tarkistuksiin (johdanto-osan 33 b kappale, 
43 a artikla ja 61 artikla (internet-kauppiaiden rekisteröintivelvollisuus)).

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(33 b) Yleisön tietoisuuden 
parantamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
käynnistettävä tiedotuskampanjoita 
kasvintuhoojien mahdollisista 
taloudellisista, ympäristöä koskevista ja 
yhteiskunnallisista haitoista, 
ennaltaehkäisyn tärkeimmistä 
periaatteista ja leviämisestä samoin kuin 
koko yhteiskunnan vastuusta varmistaa 
kasvinterveys EU:ssa. Lisäksi komission 
olisi ylläpidettävä julkisesti saatavilla 
olevaa, ajantasaista luetteloa kolmansissa 
maissa esiintyvistä uusista 
kasvintuhoojista, jotka saattavat 
vaarantaa kasvinterveyden unionin 
alueella. 

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy tiedotuskampanjoita koskevaan tarkistukseen (43 a artikla).

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(53 a) Tekniikan ja tieteen kehityksen 
sekä kasvinterveyden muuttuneiden 
olosuhteiden huomioon ottamiseksi 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
unionikaranteenituhoojien luetteloiden 
vahvistamista, tarkistamista tai 
täydentämistä koskevia sääntöjä, 
prioriteettituhoojia, tiettyjen 
unionikaranteenituhoojien vastaisten 
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toimenpiteiden vahvistamista, suoja-
alueita ja niihin liittyviä suoja-
aluekaranteenituhoojia sekä 
unionilaaduntuhoojia ja niihin liittyviä 
istutettaviksi tarkoitettuja kasveja. 
Tapauksissa, joihin liittyy vakava 
kasvinterveyteen kohdistuva riski, 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
kiireellisyysmenettelyn mukaisesti 
säädöksiä, joilla 
unionikaranteenituhoojat luetteloidaan 
prioriteettituhoojiksi ja vahvistetaan 
unionikaranteenituhoojien erityisiä 
torjuntatoimenpiteitä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 5, 6, 27, 32 ja 37 artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 71 kappale

Komission teksti Tarkistus

(71) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta, jotta voidaan 
varmistaa yhtenäiset edellytykset tämän 
asetuksen täytäntöönpanolle seuraavien 
osalta: unionikaranteenituhoojien 
luettelon vahvistaminen; 
prioriteettituhoojien luettelon 
vahvistaminen; tiettyjen 
unionikaranteenituhoojien 
torjuntatoimenpiteiden vahvistaminen;
väliaikaisten toimenpiteiden vahvistaminen 
väliaikaisesti unionikaranteenituhoojiksi 
määriteltyjen tuhoojien aiheuttamien 
kasvinterveysriskien osalta; direktiivin 
2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h 
alakohdan ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti vahvistettujen suoja-alueiden 
vahvistaminen ja asianomaisten suoja-

(71) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta, jotta voidaan 
varmistaa yhtenäiset edellytykset tämän 
asetuksen täytäntöönpanolle seuraavien 
osalta: väliaikaisten toimenpiteiden 
vahvistaminen väliaikaisesti 
unionikaranteenituhoojiksi määriteltyjen 
tuhoojien aiheuttamien 
kasvinterveysriskien osalta; niiden kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
luettelointi, joiden tuonti unionin alueelle 
ja siirrot unionin alueella on kiellettävä, 
sekä asianomaiset kolmannet maat; 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden sekä niiden tuontia ja siirtoja 
unionin alueella koskevien vaatimusten 
luettelointi; kasvien, kasvituotteiden tai 
muiden tavaroiden siirtoja unionin alueella 
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aluekaranteenituhoojien luettelon 
vahvistaminen; suoja-alueiden 
muuttaminen tai suoja-alueeksi 
vahvistamisen peruuttaminen; kyseisten 
suoja-alueiden luettelon muuttaminen; 
unionilaaduntuhoojien ja asianomaisten 
istutettaviksi tarkoitettujen kasvien 
luettelointi; niiden kasvien, kasvituotteiden 
ja muiden tavaroiden luettelointi, joiden 
tuonti unionin alueelle ja siirrot unionin 
alueella on kiellettävä, sekä asianomaiset 
kolmannet maat; kasvien, kasvituotteiden 
ja muiden tavaroiden sekä niiden tuontia ja 
siirtoja unionin alueella koskevien 
vaatimusten luettelointi; kasvien, 
kasvituotteiden tai muiden tavaroiden 
siirtoja unionin alueella koskevia 
vaatimuksia vastaavien kolmansien maiden 
vaatimusten vahvistaminen; tiettyjen 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden tuontia jäsenvaltioiden raja-
alueille koskevien erityisten edellytysten 
tai toimenpiteiden vahvistaminen; 
kolmansista maista tulevien istutettaviksi 
tarkoitettujen kasvien tuontia unionin 
alueelle ja siirtoja unionin alueella 
koskevien väliaikaisten toimenpiteiden 
hyväksyminen; niiden kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
luettelointi, joiden tuonti tietyille suoja-
alueille ja siirrot niillä on kiellettävä; 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden tuontia tietyille suoja-alueille ja 
siirtoja niillä koskevien vaatimusten 
luettelointi; niiden kasvien, kasvituotteiden 
ja muiden tavaroiden luettelointi, sekä 
asianomaiset alkuperä- tai lähetysmaana 
olevat kolmannet maat, joiden osalta 
vaaditaan kasvinterveystodistus unionin 
alueelle tuontia varten; niiden kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
luettelointi, ja asianomaiset alkuperä- tai 
lähetysmaana olevat kolmannet maat, 
joiden osalta vaaditaan 
kasvinterveystodistus kyseisistä 
kolmansista maista tietyille suoja-alueille 
tuontia varten; niiden kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 

koskevia vaatimuksia vastaavien 
kolmansien maiden vaatimusten 
vahvistaminen; tiettyjen kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
tuontia jäsenvaltioiden raja-alueille 
koskevien erityisten edellytysten tai 
toimenpiteiden vahvistaminen; kolmansista 
maista tulevien istutettaviksi tarkoitettujen 
kasvien tuontia unionin alueelle ja siirtoja 
unionin alueella koskevien väliaikaisten 
toimenpiteiden hyväksyminen; niiden 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden luettelointi, joiden tuonti 
tietyille suoja-alueille ja siirrot niillä on 
kiellettävä; kasvien, kasvituotteiden ja 
muiden tavaroiden tuontia tietyille suoja-
alueille ja siirtoja niillä koskevien 
vaatimusten luettelointi; niiden kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
luettelointi, sekä asianomaiset alkuperä- tai 
lähetysmaana olevat kolmannet maat, 
joiden osalta vaaditaan 
kasvinterveystodistus unionin alueelle 
tuontia varten; niiden kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
luettelointi, ja asianomaiset alkuperä- tai 
lähetysmaana olevat kolmannet maat, 
joiden osalta vaaditaan 
kasvinterveystodistus kyseisistä 
kolmansista maista tietyille suoja-alueille 
tuontia varten; niiden kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
luettelointi, joiden osalta vaaditaan 
kasvipassi unionin alueella tapahtuvia 
siirtoja varten; niiden kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
luettelointi, joiden osalta vaaditaan 
kasvipassi tietyille suoja-alueille tuontia 
varten; ja kasvipassin ulkoasun 
vahvistaminen. Edellä mainittuja 
valtuuksia olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.
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luettelointi, joiden osalta vaaditaan 
kasvipassi unionin alueella tapahtuvia 
siirtoja varten; niiden kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
luettelointi, joiden osalta vaaditaan 
kasvipassi tietyille suoja-alueille tuontia 
varten; ja kasvipassin ulkoasun 
vahvistaminen. Edellä mainittuja 
valtuuksia olisi käytettävä yleisistä 
säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 5, 6, 27, 32 ja 37 artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 72 kappale

Komission teksti Tarkistus

(72) Neuvoa-antavaa menettelyä olisi 
käytettävä seuraavia varten: 
unionikaranteenituhoojien ensimmäisen 
luettelon hyväksyminen, koska kyseisen 
ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä 
pelkästään ja ilman mitään muutoksia 
direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevassa 
A osassa ja kyseisen direktiivin liitteessä 
II olevan A osan I jaksossa luetteloidut 
tuhoojat; tuhoojan tieteellisen nimen 
muuttaminen, jos tällainen muutos on 
perusteltu tieteellisen tietämyksen 
kehityksen perusteella; suoja-alueiden ja 
asianomaisten suoja-
aluekaranteenituhoojien ensimmäisen 
luettelon hyväksyminen, koska kyseisen 
ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä 

(72) (72) Neuvoa-antavaa menettelyä olisi 
käytettävä seuraavia varten: tuhoojan 
tieteellisen nimen muuttaminen, jos 
tällainen muutos on perusteltu tieteellisen 
tietämyksen kehityksen perusteella; niiden 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden ensimmäisen luettelon 
hyväksyminen, joiden tuominen unionin 
alueelle ja siirrot unionin alueella on 
kiellettävä, koska kyseisen ensimmäisen 
luettelon olisi sisällettävä pelkästään ja 
ilman mitään muutoksia direktiivin 
2000/29/EY liitteessä III olevassa A osassa 
vahvistetut kasvit, kasvituotteet ja muut 
tavarat, sekä asianomaiset kiellot ja 
kolmannet maat, sekä niiden yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodit; niiden kasvien, 



PE521.552v01-00 12/48 PA\1006056FI.doc

FI

pelkästään ja ilman mitään muutoksia 
direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 
kohdan h alakohdan ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti tunnustetut suoja-
alueet ja direktiivin 2000/29/EY liitteessä 
I olevassa B osassa ja liitteessä II olevassa 
B osassa luetteloidut suoja-
aluekaranteenituhoojat; suoja-alueiden 
muuttaminen ja suoja-alueeksi 
vahvistamisen peruuttaminen; 
unionilaaduntuhoojien ensimmäisen 
luettelon hyväksyminen, koska kyseisen 
ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä 
pelkästään ja ilman mitään muutoksia 
tietyissä siementen ja lisäysaineiston 
tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevissa 
direktiiveissä luetteloidut tuhoojat; niiden 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden ensimmäisen luettelon 
hyväksyminen, joiden tuominen unionin 
alueelle ja siirrot unionin alueella on 
kiellettävä, koska kyseisen ensimmäisen 
luettelon olisi sisällettävä pelkästään ja 
ilman mitään muutoksia direktiivin 
2000/29/EY liitteessä III olevassa A osassa 
vahvistetut kasvit, kasvituotteet ja muut 
tavarat, sekä asianomaiset kiellot ja 
kolmannet maat, sekä niiden yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodit; niiden kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
ensimmäisen luettelon hyväksyminen, 
joiden tuomiseen unionin alueelle ja 
siirtoihin unionin alueella on sovellettava 
erityisiä vaatimuksia, koska kyseisen 
ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä 
pelkästään ja ilman mitään muutoksia 
direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV 
olevassa A osassa vahvistetut kasvit, 
kasvituotteet ja muut tavarat, sekä 
asianomaiset kiellot ja kolmannet maat, 
sekä niiden yhdistetyn nimikkeistön (CN) 
koodit; niiden kasvien, kasvituotteiden ja 
muiden tavaroiden ensimmäisen luettelon 
hyväksyminen, joiden tuonti tietyille suoja-
alueille on kiellettävä, koska kyseisen 
ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä 
pelkästään ja ilman mitään muutoksia 
direktiivin 2000/29/EY liitteessä III 

kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
ensimmäisen luettelon hyväksyminen, 
joiden tuomiseen unionin alueelle ja 
siirtoihin unionin alueella on sovellettava 
erityisiä vaatimuksia, koska kyseisen 
ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä 
pelkästään ja ilman mitään muutoksia 
direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV 
olevassa A osassa vahvistetut kasvit, 
kasvituotteet ja muut tavarat, sekä 
asianomaiset kiellot ja kolmannet maat, 
sekä niiden yhdistetyn nimikkeistön (CN) 
koodit; niiden kasvien, kasvituotteiden ja 
muiden tavaroiden ensimmäisen luettelon 
hyväksyminen, joiden tuonti tietyille suoja-
alueille on kiellettävä, koska kyseisen 
ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä 
pelkästään ja ilman mitään muutoksia 
direktiivin 2000/29/EY liitteessä III 
olevassa B osassa vahvistetut kasvit, 
kasvituotteet ja muut tavarat, sekä 
asianomaiset kiellot ja kolmannet maat, 
sekä niiden yhdistetyn nimikkeistön (CN) 
koodit; niiden kasvien, kasvituotteiden ja 
muiden tavaroiden ensimmäisen luettelon 
hyväksyminen, joiden tuomiseen tietyille 
suoja-alueille ja siirtoihin niillä on 
sovellettava erityisiä vaatimuksia, koska 
kyseisen ensimmäisen luettelon olisi 
sisällettävä pelkästään ja ilman mitään 
muutoksia direktiivin 2000/29/EY 
liitteessä IV olevassa B osassa vahvistetut 
kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat sekä 
vaatimukset sekä niiden yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodit; niiden kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sekä 
asianomaisten alkuperä- tai lähetysmaana 
olevien kolmansien maiden ensimmäisen 
luettelon hyväksyminen, joiden osalta 
vaaditaan kasvinterveystodistus unioniin 
tuontia varten, koska kyseisen 
ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä 
pelkästään ja ilman mitään muutoksia 
direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan 
B osan I kohdassa luetteloidut kasvit, 
kasvituotteet ja muut tavarat; niiden 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden sekä asianomaisten alkuperä- tai 
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olevassa B osassa vahvistetut kasvit, 
kasvituotteet ja muut tavarat, sekä 
asianomaiset kiellot ja kolmannet maat, 
sekä niiden yhdistetyn nimikkeistön (CN) 
koodit; niiden kasvien, kasvituotteiden ja 
muiden tavaroiden ensimmäisen luettelon 
hyväksyminen, joiden tuomiseen tietyille 
suoja-alueille ja siirtoihin niillä on 
sovellettava erityisiä vaatimuksia, koska 
kyseisen ensimmäisen luettelon olisi 
sisällettävä pelkästään ja ilman mitään 
muutoksia direktiivin 2000/29/EY liitteessä 
IV olevassa B osassa vahvistetut kasvit, 
kasvituotteet ja muut tavarat sekä 
vaatimukset sekä niiden yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) koodit; niiden kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden sekä 
asianomaisten alkuperä- tai lähetysmaana 
olevien kolmansien maiden ensimmäisen 
luettelon hyväksyminen, joiden osalta 
vaaditaan kasvinterveystodistus unioniin 
tuontia varten, koska kyseisen 
ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä 
pelkästään ja ilman mitään muutoksia 
direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan 
B osan I kohdassa luetteloidut kasvit, 
kasvituotteet ja muut tavarat; niiden 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden sekä asianomaisten alkuperä- tai 
lähetysmaana olevien kolmansien maiden 
ensimmäisen luettelon hyväksyminen, 
joiden osalta vaaditaan 
kasvinterveystodistus tietyille suoja-
alueille tuontia varten, koska kyseisen 
ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä 
pelkästään ja ilman mitään muutoksia 
direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan 
B osan II kohdassa luetteloidut kasvit, 
kasvituotteet ja muut tavarat; niiden 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden ensimmäisen luettelon 
hyväksyminen, joiden osalta vaaditaan 
kasvipassi unionin alueella siirtoja varten, 
koska kyseisen ensimmäisen luettelon olisi 
sisällettävä pelkästään ja ilman mitään 
muutoksia direktiivin 2000/29/EY liitteessä 
V olevan A osan I kohdassa luetteloidut 
kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat; ja 

lähetysmaana olevien kolmansien maiden 
ensimmäisen luettelon hyväksyminen, 
joiden osalta vaaditaan 
kasvinterveystodistus tietyille suoja-
alueille tuontia varten, koska kyseisen 
ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä 
pelkästään ja ilman mitään muutoksia 
direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan 
B osan II kohdassa luetteloidut kasvit, 
kasvituotteet ja muut tavarat; niiden 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden ensimmäisen luettelon 
hyväksyminen, joiden osalta vaaditaan 
kasvipassi unionin alueella siirtoja varten, 
koska kyseisen ensimmäisen luettelon olisi 
sisällettävä pelkästään ja ilman mitään 
muutoksia direktiivin 2000/29/EY 
liitteessä V olevan A osan I kohdassa 
luetteloidut kasvit, kasvituotteet ja muut 
tavarat; ja niiden kasvien, kasvituotteiden 
ja muiden tavaroiden ensimmäisen 
luettelon hyväksyminen, joiden osalta 
vaaditaan kasvipassi tietyille suoja-alueille 
tuontia varten, koska kyseisen 
ensimmäisen luettelon olisi sisällettävä 
pelkästään ja ilman mitään muutoksia 
direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevan 
A osan II kohdassa luetteloidut kasvit, 
kasvituotteet ja muut tavarat.
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niiden kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden ensimmäisen luettelon 
hyväksyminen, joiden osalta vaaditaan 
kasvipassi tietyille suoja-alueille tuontia 
varten, koska kyseisen ensimmäisen 
luettelon olisi sisällettävä pelkästään ja 
ilman mitään muutoksia direktiivin 
2000/29/EY liitteessä V olevan A osan II 
kohdassa luetteloidut kasvit, kasvituotteet 
ja muut tavarat.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 5, 6, 27, 32 ja 37 artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 75 kappale

Komission teksti Tarkistus

(75) … annetussa asetuksessa (EU) N:o 
…/2013 [Office of Publications, please 
insert number and title of Regulation 
laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material and, in the 
footnote, the reference to the Official 
Journal] vahvistetaan, että tuhoojien 
torjuntatoimenpiteisiin myönnettävien 
avustusten on koskettava tiettyjä direktiivin 
2000/29/EY liitteissä luetteloituja tuhoojia 
sekä tiettyjä tuhoojia, joita ei ole luetteloitu 
kyseisissä liitteissä mutta joihin sovelletaan 
väliaikaisia unionin toimenpiteitä. Tällä 
asetuksella perustetaan prioriteettituhoojien 
luokka. On aiheellista, että tiettyihin 
jäsenvaltioiden toteuttamiin, 
prioriteettituhoojia koskeviin 
toimenpiteisiin voidaan myöntää unionin 
avustusta, mukaan lukien ammattimaisille 

(75) … annetussa asetuksessa (EU) N:o 
…/2013 [Office of Publications, please 
insert number and title of Regulation 
laying down provisions for the 
management of expenditure relating to the 
food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material and, in the 
footnote, the reference to the Official 
Journal] vahvistetaan, että tuhoojien 
torjuntatoimenpiteisiin myönnettävien 
avustusten on koskettava tiettyjä direktiivin 
2000/29/EY liitteissä luetteloituja tuhoojia 
sekä tiettyjä tuhoojia, joita ei ole luetteloitu 
kyseisissä liitteissä mutta joihin sovelletaan 
väliaikaisia unionin toimenpiteitä. Tällä 
asetuksella perustetaan prioriteettituhoojien 
luokka. On aiheellista, että tiettyihin 
jäsenvaltioiden toteuttamiin, erityisesti
prioriteettituhoojia koskeviin 
toimenpiteisiin voidaan myöntää unionin 
avustusta, mukaan lukien ammattimaisille 
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toimijoille maksetut korvaukset niiden 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden arvosta, jotka on tuhottava tässä 
asetuksessa vahvistettujen 
hävittämistoimenpiteiden nojalla. Sen 
vuoksi asetusta (EU) N:o XXX/2013 olisi 
muutettava.

toimijoille maksetut korvaukset niiden 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden arvosta, jotka on tuhottava tässä 
asetuksessa vahvistettujen 
hävittämistoimenpiteiden nojalla, ja 
sellaisten tehostettujen 
bioturvallisuustoimenpiteiden 
täytäntöönpanosta, jotka ovat 
välttämättömiä prioriteettituhoojien 
ennaltaehkäisyä, havaitsemista ja 
valvontaa varten. Unionin avustusta olisi 
myönnettävä myös jäsenvaltioiden … 
annetun asetuksen (EU) N:o …/2013 
[Office of Publications, please insert 
number and title of Regulation laying 
down provisions on the prevention and 
management of the introduction and 
spread of invasive alien species] nojalla 
toteuttamiin toimenpiteisiin mahdollisesti 
haitallisten vieraslajien hävittämistä 
varten invaasion varhaisessa vaiheessa. 
Korvauksia olisi myös maksettava 
ammattimaisille toimijoille niiden 
kasvien, kasvituotteiden ja muiden 
tavaroiden arvosta, jotka on tuhottava … 
annetussa asetuksessa (EU) N:o …/2013 
[Office of Publications, please insert 
number and title of Regulation laying 
down provisions on the prevention and 
management of the introduction and 
spread of invasive alien species]
vahvistettujen hävittämistoimenpiteiden 
nojalla. Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 
XXX/2013 olisi muutettava. 

Or. en

Perustelu

Toimijoille olisi myönnettävä korvauksia sellaisten tehostettujen 
bioturvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanosta, jotka ovat välttämättömiä 
prioriteettituhoojiin liittyviä varhaisvaiheen toimenpiteitä varten.

Jotta mukautetaan menojen hallinnoinnista annettu asetus 9. syyskuuta 2013 julkaistuun 
ehdotukseen asetukseksi haitallisista vieraslajeista, EU:n yhteisrahoitusta olisi myönnettävä 
myös jäsenvaltioiden tämän ehdotuksen 15 artiklan mukaisesti toteuttamista toimenpiteistä 
vieraslajien nopeaa hävittämistä varten invaasion varhaisessa vaiheessa. Tähän olisi 
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sisällytettävä toimijoille myönnettävät korvaukset niiden hävitettyjen kasvien arvosta, joita 
tällaiset hävittämistoimenpiteet koskevat.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä luettelon 
tuhoojista, jotka täyttävät 3 artiklan b, c ja 
d alakohdassa tarkoitetut edellytykset 
unionin alueen osalta, jäljempänä 
’unionikaranteenituhoojien luettelo’.

Siirretään komissiolle valta antaa 
98 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä niiden tuhoojien luettelon 
vahvistamisesta ja muuttamisesta, jotka 
täyttävät 3 artiklan b, c ja d alakohdassa 
tarkoitetut edellytykset unionin alueen 
osalta, jäljempänä 
’unionikaranteenituhoojien luettelo’.

Or. en

Perustelu

5 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään unionikaranteenituhoojiksi määriteltyjen tuhoojien 
luettelon vahvistamisesta ja luettelon muuttamisesta tai täydentämisestä myöhemmin. 
Unionikaranteenituhoojan käsite on – samalla tavoin kuin 32 artiklassa säädetty suoja-
aluekaranteenituhoojan käsite – koko asetuksen kannalta keskeinen, koska huomattava joukko 
asetuksessa vahvistettuja toimenpiteitä koskee näitä tuhoojia. Näin ollen karanteenituhoojien 
luettelon vahvistaminen ja muuttaminen olisi toteutettava delegoitujen säädösten avulla. 
Pelkkä tuhoojan tieteellisen nimen muutos olisi kuitenkin tehtävä täytäntöönpanosäädösten 
avulla.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanosäädökset, joilla 
muutetaan 2 kohdassa tarkoitettua 
täytäntöönpanosäädöstä, hyväksytään 99 
artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Samaa 
menettelyä sovelletaan 1 kohdassa 
tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen 
kumoamiseen tai korvaamiseen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio muuttaa 2 kohdassa 
tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä 
muuttamalla tuhoojan tieteellisen nimen 
silloin, kun tällainen muutos on perusteltu
tieteellisen tietämyksen kehityksen vuoksi. 

4. Komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksiä 2 kohdassa 
tarkoitettuun luetteloon sisältyvän
tuhoojan tieteellisen nimen muuttamiseksi
silloin, kun tämä on perusteltua
tieteellisen tietämyksen kehityksen vuoksi.

Or. en

Tarkistus 14

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

2. Komissio vahvistaa ja muuttaa 
täytäntöönpanosäädöksillä
prioriteettituhoojien luettelon, jäljempänä 
’prioriteettituhoojien luettelo’.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
98 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä prioriteettituhoojien luettelon, 
jäljempänä ’prioriteettituhoojien luettelo’, 
vahvistamisesta ja muuttamisesta.

Or. en

Perustelu

6 artiklan 2 kohdassa säädetään sellaisten tuhoojien luettelon vahvistamisesta, joiden 
taloudellinen, ympäristöä koskeva tai yhteiskunnallinen vaikutus voisi olla erittäin vakava 
unionin alueella. Prioriteettituhoojien luettelon vahvistaminen ja muuttaminen olisi 
toteutettava delegoitujen säädösten avulla. 

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos arvioinnin tulokset osoittavat, että 
unionikaranteenituhooja täyttää 1 kohdassa 
tarkoitetut edellytykset tai että tuhooja ei 
enää täytä yhtä tai useampaa mainituista 
edellytyksistä, komissio muuttaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
täytäntöönpanosäädöstä lisäämällä 
kyseisen tuhoojan luetteloon tai 
poistamalla sen luettelosta. 

Jos säännöllisten ja riskiperusteisten 
arviointien tulokset osoittavat, että 
unionikaranteenituhooja täyttää 1 kohdassa 
tarkoitetut edellytykset tai että tuhooja ei 
enää täytä yhtä tai useampaa mainituista 
edellytyksistä, komissio muuttaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua 
luetteloa lisäämällä kyseisen tuhoojan 
luetteloon tai poistamalla sen luettelosta. 

Or. en

Perustelu

Olisi toteutettava säännöllisiä, riskiperusteisia arviointeja, jotta ajantasaistetaan tarvittaessa 
prioriteettituhoojien luetteloa.
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Prioriteettituhoojien määrä saa olla 
enintään 10 prosenttia 5 artiklan 2 ja 3 
kohdan nojalla luetteloitujen 
unionikaranteenituhoojien määrästä. Jos 
prioriteettituhoojien lukumäärä on 
ylittänyt 10 prosenttia 5 artiklan 2 ja 3 
kohdan nojalla luetteloitujen 
unionikaranteenituhoojien lukumäärästä, 
komissio muuttaa ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua 
täytäntöönpanosäädöstä mukauttamalla 
vastaavasti luettelossa olevien tuhoojien 
lukumäärää niillä olevien, liitteessä II 
olevassa 2 jaksossa esitetyn potentiaalisen 
taloudellisen, ympäristöllisen tai 
yhteiskunnallisen vaikutuksen 
perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Prioriteettituhoojien määrää ei saisi rajoittaa. Kaikki unionikaranteenituhoojat, joiden 
taloudellinen, ympäristöä koskeva tai yhteiskunnallinen vaikutus voi olla erittäin vakava 
unionin alueella, olisi luetteloitava prioriteettituhoojiksi. 

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. 

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa, joihin liittyy 
vakava kasvinterveyteen kohdistuva riski, 
komissio hyväksyy 99 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
unionikaranteenituhoojia luetteloidaan 
prioriteettituhoojiksi. 

Jos erittäin kiireelliset syyt
kasvinterveyteen kohdistuvaan vakavaan 
riskiin liittyvissä tapauksissa sitä 
edellyttävät, unionikaranteenituhoojat on 
luetteloitava prioriteettituhoojiksi 
98 a artiklassa edellytettyä menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tapauksissa, joissa on olemassa 
välitön vaara 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla 
tavalla, jäsenvaltioiden ja ammattimaisten 
toimijoiden on ryhdyttävä kaikkiin asiaan 
liittyvän riskin edellyttämiin 
toimenpiteisiin, jotta estetään tällaisten 
tuhoojien kulkeutuminen unionin 
alueelle. 

Or. en

Perustelu

Tapauksissa, joissa on olemassa välitön vaara unionikaranteenituhoojan kulkeutumisesta 
unionin alueelle, jäsenvaltioiden ja toimijoiden on asiaan liittyvän riskin edellyttämällä 
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tavalla ilmoitettava asiasta komissiolle, muille jäsenvaltioille ja toimivaltaiselle 
viranomaiselle sekä ryhdyttävä välittömiin toimiin kulkeutumisen estämiseksi.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle 98 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä IV 
olevaa 1 jaksoa (toimenpiteet 
tuhoojariskien hallitsemiseksi), siltä osin 
kuin on kyse viljeltyjen ja 
luonnonvaraisten kasvien saastumisen 
ehkäisemiseen ja poistamiseen 
kohdistuvista toimenpiteistä, kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
lähetyksiin kohdistuvista toimenpiteistä ja 
karanteenituhoojien muihin 
kulkeutumisreitteihin kohdistuvista 
toimenpiteistä, sekä kyseisessä liitteessä 
olevaa 2 jaksoa (periaatteet tuhoojariskien 
hallitsemiseksi), siltä osin kuin on kyse 
tuhoojariskien hallitsemista koskevista 
periaatteista, ja ottaen huomioon 
tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen.

Siirretään komissiolle 98 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitteessä IV 
olevaa 1 jaksoa (toimenpiteet 
tuhoojariskien hallitsemiseksi), siltä osin 
kuin on kyse viljeltyjen ja 
luonnonvaraisten kasvien saastumisen 
ehkäisemiseen ja poistamiseen 
kohdistuvista toimenpiteistä, kasvien, 
kasvituotteiden ja muiden tavaroiden 
lähetyksiin kohdistuvista toimenpiteistä ja 
karanteenituhoojien muihin 
kulkeutumisreitteihin kohdistuvista 
toimenpiteistä, sekä kyseisessä liitteessä 
olevaa 2 jaksoa (periaatteet tuhoojariskien 
hallitsemiseksi), siltä osin kuin on kyse 
tuhoojariskien hallitsemista koskevista 
periaatteista, ja ottaen huomioon 
tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen 
sekä kansainvälisessä 
kasvinsuojeluyleissopimuksessa (IPPC) 
vahvistetun kansainvälisen 
kasvinsuojelutoimenpidestandardin 
(ISPM). 

Or. en

Perustelu

Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sopimuspuolena EU:n olisi noudatettava tässä 
yleissopimuksessa vahvistettuja kansainvälisiä standardeja.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle 98 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään tekijöitä, jotka 1 kohdassa 
tarkoitettujen monivuotisen 
kartoitusohjelmien on tarkoitus kattaa.

3. Siirretään komissiolle 98 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joilla jäsenvaltioita edellytetään 
muuttamaan tai täydentämään tekijöitä, 
jotka 1 kohdassa tarkoitettujen 
monivuotisen kartoitusohjelmien on 
tarkoitus kattaa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden tehtävänä on laatia monivuotiset kartoitusohjelmat, joten komissio ei voi itse 
muuttaa tai täydentää näitä ohjelmia. 

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava ja 
pidettävä ajan tasalla kutakin sellaista 
prioriteettituhoojaa, joka pystyy 
kulkeutumaan ja asettumaan sen alueelle 
tai johonkin osaan sen aluetta, koskeva 
erillinen suunnitelma, joka sisältää tiedot 
noudatettavista päätöksentekoprosesseista, 
menettelyistä ja protokollista ja saataville 
asetettavista resursseista, kun asianomaisen 
tuhoojan esiintymistä epäillään tai se on 
vahvistettu, jäljempänä 
’valmiussuunnitelma’.

1. Kunkin jäsenvaltion on, asianomaisia 
ammattimaisia toimijoita kuultuaan,
laadittava ja pidettävä ajan tasalla kutakin 
sellaista prioriteettituhoojaa, joka pystyy 
kulkeutumaan ja asettumaan sen alueelle 
tai johonkin osaan sen aluetta, koskeva 
erillinen suunnitelma, joka sisältää tiedot 
noudatettavista päätöksentekoprosesseista, 
menettelyistä ja protokollista ja saataville 
asetettavista resursseista, kun asianomaisen 
tuhoojan esiintymistä epäillään tai se on 
vahvistettu, jäljempänä 
’valmiussuunnitelma’.

Or. en



PA\1006056FI.doc 23/48 PE521.552v01-00

FI

Perustelu

Sidosryhmien osallistuminen valmiussuunnitelmien ja simulaatioharjoitusten suunnitteluun 
vaihtelee tällä hetkellä eri jäsenvaltioissa. Sen vuoksi on tärkeää laatia yhteiset puitteet 
ammattimaisten toimijoiden osallistumiselle tämäntyyppisiin toimenpiteisiin jo varhaisessa 
vaiheessa.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
toimitettava valmiussuunnitelmansa 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

4. Jäsenvaltioiden on pyynnöstä 
toimitettava valmiussuunnitelmansa 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä 
ammattimaisille toimijoille.

Or. en

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Simulaatioharjoitukset on toteutettava 
kaikkien asianomaisten 
prioriteettituhoojien osalta kohtuullisen 
ajan kuluessa.

Simulaatioharjoitukset on toteutettava 
kaikkien asianomaisten 
prioriteettituhoojien osalta kohtuullisen 
ajan kuluessa ja siten, että asianomaiset 
ammattimaiset toimijat osallistuvat niihin. 

Or. en

Perustelu

Kaikkien asianomaisten ammattimaisten toimijoiden olisi osallistuttava 
simulaatioharjoituksiin, jotta varmistetaan kasvintuhoojien valvontaan ja hävittämiseen 
tähtäävien valmiussuunnitelmien tehokas täytäntöönpano. 
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Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistaa
toimenpiteitä tiettyjä 
unionikaranteenituhoojia vastaan. 
Kyseisillä toimenpiteillä pannaan 
täytäntöön nimenomaisesti kunkin 
asianomaisen tuhoojan osalta yksi tai 
useampi seuraavista säännöksistä:

1. Siirretään komissiolle 98 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan
toimenpiteitä tiettyjä 
unionikaranteenituhoojia vastaan. 
Kyseisillä toimenpiteillä vahvistetaan
nimenomaisesti kunkin asianomaisen 
tuhoojan osalta yhden tai useamman
seuraavista säännöksistä soveltaminen:

Or. en

Perustelu

27 artiklan 1 kohdassa säädetään tiettyjä unionikaranteenituhoojia koskevien unionin 
toimenpiteiden vahvistamisesta, mikä täydentää selkeästi tämän artiklan sisältöä. Näin ollen 
tiettyjä unionikaranteenituhoojia vastaan suunnatut toimenpiteet olisi vahvistettava 
delegoiduilla säädöksillä. Tapauksissa, joissa on ryhdyttävä tiettyjä unionikaranteenituhoojia 
vastaan suunnattuihin unionin toimenpiteisiin kasvinterveyteen kohdistuvan vakavan riskin 
vuoksi, on sovellettava 98 a artiklassa säädettyä kiireellistä menettelyä.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos komissio katsoo 18 artiklassa 
tarkoitettujen kartoitusten tai muun näytön 
perusteella, että unionikaranteenituhoojan 
hävittäminen rajoitetulta alueelta ei ole 
mahdollista, komissio voi hyväksyä 1 
kohdassa tarkoitettuja 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan toimenpiteitä, joiden ainoana 
tarkoituksena on ehkäistä kyseisten 
tuhoojien leviäminen kyseiseltä alueelta. 
Tällaisesta ehkäisemisestä käytetään 
nimitystä ’leviämisen estäminen’.

2. Jos komissio katsoo 18 artiklassa 
tarkoitettujen kartoitusten tai muun näytön 
perusteella, että unionikaranteenituhoojan 
hävittäminen rajoitetulta alueelta ei ole 
mahdollista, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan 
toimenpiteitä, joiden ainoana tarkoituksena 
on ehkäistä kyseisten tuhoojien leviäminen 
kyseiseltä alueelta. Tällaisesta 
ehkäisemisestä käytetään nimitystä 
’leviämisen estäminen’.

Or. en

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos komissio katsoo, että rajoitettujen 
alueiden ulkopuolella on tarpeen toteuttaa 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sen 
unionin alueen osan suojelemiseksi, jossa 
unionikaranteenituhoojaa ei esiinny, 
komissio voi hyväksyä 1 kohdassa 
tarkoitettuja täytäntöönpanosäädöksiä, 
joissa vahvistetaan tällaisia toimenpiteitä.

3. Jos komissio katsoo, että rajoitettujen 
alueiden ulkopuolella on tarpeen toteuttaa 
ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sen 
unionin alueen osan suojelemiseksi, jossa 
unionikaranteenituhoojaa ei esiinny, 
siirretään komissiolle valta hyväksyä 
1 kohdassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisia 
toimenpiteitä.

Or. en
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet on toteutettava liitteen IV 
(toimenpiteet ja periaatteet tuhoojariskien 
hallitsemiseksi) mukaisesti ottaen 
huomioon asianomaisia 
unionikaranteenituhoojia koskevat erityiset 
riskit ja tarve toteuttaa tarvittavat 
riskinhallintatoimenpiteet
yhdenmukaisella tavalla unionin tasolla.

4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut 
delegoidut säädökset on toteutettava 
liitteen IV (toimenpiteet ja periaatteet 
tuhoojariskien hallitsemiseksi) mukaisesti 
ottaen huomioon asianomaisia 
unionikaranteenituhoojia koskevat erityiset 
riskit ja tarve käsitellä tarvittavia 
riskinhallintatoimenpiteitä
yhdenmukaisella tavalla unionin tasolla.

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa 
täytäntöönpanosäädöksissä voidaan
säätää, että jäsenvaltioiden toteuttamat 1 
kohdan a–j alakohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet kumotaan tai niitä muutetaan. 
Jäsenvaltio voi pitää käyttöön ottamansa 
toimenpiteet voimassa, kunnes komissio 
hyväksyy asiaa koskevan säädöksen.

5. Komissio voi säätää 
täytäntöönpanosäädöksin, että 
jäsenvaltioiden toteuttamat 1 kohdan a–
j alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet 
kumotaan tai niitä muutetaan, jos ne eivät 
ole enää yhteensopivia tämän artiklan 1–
3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen 
delegoituihin säädöksiin sisältyvien 
toimenpiteiden kanssa. Jäsenvaltio voi 
pitää käyttöön ottamansa toimenpiteet 
voimassa, kunnes komissio hyväksyy asiaa 
koskevan säädöksen.

Or. en
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Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 99 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Asianmukaisesti perustelluissa erittäin 
kiireellisissä tapauksissa, joissa 
puututaan kasvinterveyteen kohdistuvaan 
vakavaan riskiin, komissio antaa 
välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä 99 artiklan 4 
kohdassa tarkoitetun menettelyn 
mukaisesti.

6. Jos erittäin kiireelliset syyt 
kasvinterveyteen kohdistuvaan vakavaan 
riskiin liittyvissä tapauksissa sitä 
edellyttävät, tämän artiklan nojalla 
annettaviin delegoituihin säädöksiin 
sovelletaan 98 a artiklassa säädettyä 
menettelyä.

Or. en

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä suoja-alueiden 
ja niihin liittyvien suoja-

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
98 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä suoja-alueiden ja niihin 



PE521.552v01-00 28/48 PA\1006056FI.doc

FI

aluekaranteenituhoojien luettelon. 
Luettelon on sisällettävä direktiivin 
2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan h 
alakohdan ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti vahvistetut suoja-alueet ja 
direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevassa 
B osassa ja liitteessä II olevassa B osassa 
luetellut asianomaiset tuhoojat. Tämä 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 99 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

liittyvien suoja-aluekaranteenituhoojien 
luettelon vahvistamisesta ja 
muuttamisesta. Luettelon on sisällettävä 
direktiivin 2000/29/EY 2 artiklan 1 kohdan 
h alakohdan ensimmäisen alakohdan 
mukaisesti vahvistetut suoja-alueet ja 
direktiivin 2000/29/EY liitteessä I olevassa 
B osassa ja liitteessä II olevassa B osassa 
luetellut asianomaiset tuhoojat. 

Or. en

Perustelu

Kuten 5 artiklassa (unionikaranteenituhoojat), 6 artiklassa (prioriteettituhoojat) ja 
37 artiklassa (laatua heikentävät tuhoojat) suoja-alueiden ja niihin liittyvien suoja-
aluekaranteenituhoojien luettelot olisi vahvistettava (ja niitä olisi tarvittaessa myöhemmin 
muutettava) delegoiduin säädöksin. “Suoja-aluekaranteenituhoojan” käsite on – samalla 
tavoin kuin 5 artiklassa säädetty ”unionikaranteenituhoojan” käsite – koko asetuksen 
kannalta keskeinen, koska huomattava joukko asetuksessa vahvistettuja toimenpiteitä koskee 
näitä tuhoojia. 

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa muitakin suoja-
alueita muuttamalla ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua 
täytäntöönpanosäädöstä, jos 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät. Tällainen 
muutos hyväksytään 99 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Samaa 
menettelyä sovelletaan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun 
täytäntöönpanosäädöksen kumoamiseen 
tai korvaamiseen.

Komissio voi vahvistaa muitakin suoja-
alueita ja muuttaa tai peruuttaa suoja-
alueita muuttamalla ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua luetteloa, jos 
1 kohdassa tai 35 artiklassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät 

Or. en
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sovellettaessa 35 artiklaa 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen. 

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä luettelon,
jossa vahvistetaan unionilaaduntuhoojat
ja 36 artiklan d alakohdassa tarkoitetut
tietyt istutettaviksi tarkoitetut kasvit sekä 
tarvittaessa 4 kohdassa tarkoitetut luokat
ja 5 kohdassa tarkoitetut kynnysarvot.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
98 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä unionilaaduntuhoojien ja 
36 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen 
tiettyjen istutettaviksi tarkoitettujen 
kasvien sekä tarvittaessa 4 kohdassa 
tarkoitettujen luokkien ja 5 kohdassa 
tarkoitettujen kynnysarvojen luettelon
vahvistamiseksi ja muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Kuten 5 artiklassa (unionikaranteenituhoojat), 6 artiklassa (prioriteettituhoojat) ja 
32 artiklassa (suoja-aluekaranteenituhoojat) laatua heikentävien tuhoojien –
kasvinsuojelujärjestelmään sisältyvien istutettaviksi tarkoitettujen kasvien sairauksien uusi 
luokka – luettelo olisi vahvistettava (ja sitä olisi tarvittaessa myöhemmin muutettava) 
delegoiduin säädöksin. Pelkkä tuhoojan tieteellisen nimen muutos olisi kuitenkin tehtävä 
täytäntöönpanosäädösten avulla.
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Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 
99 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio muuttaa 2 kohdassa 
tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä, jos 
arviointi osoittaa, että kyseisessä 
säädöksessä luetteloimaton tuhooja täyttää 
36 artiklassa tarkoitetut edellytykset tai että 
kyseisessä säädöksessä lueteltu tuhooja ei 
enää täytä yhtä tai useampaa kyseisistä 
edellytyksistä, tai jos kyseistä luetteloa on 
muutettava 4 kohdassa tarkoitettujen 
luokkien tai 5 kohdassa tarkoitettujen 
kynnysarvojen osalta.

3. Komissio muuttaa 2 kohdassa 
tarkoitettua luetteloa, jos arviointi osoittaa, 
että kyseisessä säädöksessä luetteloimaton 
tuhooja täyttää 36 artiklassa tarkoitetut 
edellytykset tai että kyseisessä säädöksessä 
lueteltu tuhooja ei enää täytä yhtä tai 
useampaa kyseisistä edellytyksistä, tai jos 
kyseistä luetteloa on muutettava 
4 kohdassa tarkoitettujen luokkien tai 
5 kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen 
osalta.

Or. en

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos 2 kohdassa tarkoitettuun 6. Komissio hyväksyy 
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täytäntöönpanosäädökseen on tarpeen 
tehdä muutoksia sen mukauttamiseksi
tuhoojan tieteellisessä nimessä tapahtuviin 
muutoksiin, sovelletaan 99 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa 
menettelyä.

täytäntöönpanosäädöksiä 2 kohdassa 
tarkoitettuun luetteloon sisältyvän
tuhoojan tieteellisen nimen muuttamiseksi
silloin, kun tämä on perusteltua
tieteellisen tietämyksen kehityksen vuoksi. 

Or. en

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kyseiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 99 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki muut 2 kohdassa tarkoitettuun 
täytäntöönpanosäädökseen tehtävät 
muutokset hyväksytään 99 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Samaa 
menettelyä sovelletaan 1 kohdassa 
tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen 
kumoamiseen tai korvaamiseen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
43 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a artikla
Tiedotuskampanjat

1. Jäsenvaltiot järjestävät säännöllisin 
väliajoin ja vähintään kahden vuoden 
välein tiedotuskampanjoita, joilla yleisölle 
tiedotetaan kasvintuhoojista, niiden 
mahdollisista taloudellisista, ympäristöä 
koskevista ja yhteiskunnallisista haitoista, 
ennaltaehkäisyn tärkeimmistä 
periaatteista ja leviämisestä samoin kuin 
koko yhteiskunnan vastuusta varmistaa 
kasvinterveys EU:ssa. Erityisesti on 
toimitettava yksityiskohtaisia tietoja 
tuontikasveihin, kasvituotteisiin ja muihin 
tavaroihin liittyvistä tautiriskeistä, niiden 
maantieteellisestä alkuperästä ja niiden 
kemiallisesta käsittelystä.
Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle neljän vuoden välein 
kertomus järjestetyistä
tiedotuskampanjoista.
2. Komissio vahvistaa julkisesti saatavilla 
olevan, ajantasaistetun luettelon 
kolmansissa maissa esiintyvistä uusista 
kasvintuhoojista, jotka saattavat 
vaarantaa kasvinterveyden unionin 
alueella.

Or. en

Perustelu

Kasvintuhoojien aiheuttamista taloudellisista, ympäristöä koskevista ja yhteiskunnallisista 
haitoista ei tiedoteta yleisölle lainkaan riittävästi. 
Kuluttajat eivät useinkaan ole tietoisia kasvinterveysriskeistä kasveja, kasvituotteita tai muita 
tavaroita ostaessaan.
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Yleisön tietoisuuden parantaminen erityisesti kolmansista maista tuotuihin kasveihin 
liittyvistä riskeistä on hyvin tärkeää kasvisairauksien torjumiseksi tehokkaasti. Komission 
olisi ylläpidettävä julkisesti saatavilla olevaa, ajantasaista luetteloa kolmansissa maissa 
esiintyvistä uusista kasvintuhoojista, jota estetään tällaisten tuhoojien kulkeutuminen unioniin 
jo varhaisessa vaiheessa.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
48 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle 98 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III 
(kasvinterveysriskejä unionin alueella 
aiheuttavien istutettaviksi tarkoitettujen 
kasvien tunnistaminen) kyseisten 
istutettaviksi tarkoitettujen kasvien 
ominaisuuksien ja alkuperän osalta 
teknisen ja tieteellisen tietämyksen 
kehitykseen mukautumiseksi.

Siirretään komissiolle 98 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitettä III 
(kasvinterveysriskejä unionin alueella 
aiheuttavien istutettaviksi tarkoitettujen 
kasvien tunnistaminen) kyseisten 
istutettaviksi tarkoitettujen kasvien 
ominaisuuksien ja alkuperän osalta 
teknisen ja tieteellisen tietämyksen 
kehitykseen sekä kansainvälisessä 
kasvinsuojeluyleissopimuksessa (IPPC) 
vahvistettuihin kansainvälisiin 
kasvinsuojelutoimenpidestandardeihin 
(ISPM) mukautumiseksi.

Or. en

Perustelu

Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sopimuspuolena EU:n olisi noudatettava tässä 
yleissopimuksessa vahvistettuja kansainvälisiä standardeja.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) muiden ammattimaisten toimijoiden 
ryhmien vapauttaminen 1 kohdan 
soveltamisesta, jos kyseinen rekisteröinti 

a) muiden ammattimaisten toimijoiden 
ryhmien vapauttaminen 1 kohdan 
soveltamisesta, jos kyseinen rekisteröinti 
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voisi aiheuttaa niille suhteettoman 
hallinnollisen rasitteen verrattuna niiden 
ammattitoiminnan kasvinterveydelle 
aiheuttamaan riskiin;

voisi aiheuttaa niille suhteettoman 
hallinnollisen rasitteen verrattuna niiden 
ammattitoiminnan kasvinterveydelle 
aiheuttamaan riskiin; edellä 1 kohdan 
säännöksiä on ehdottomasti sovellettava 
myös etäsopimuksin tapahtuvaa myyntiä 
harjoittaviin toimijoihin;

Or. en

Perustelu

Viimeaikaisista tutkimuksista käy ilmi, että kasvien internet-kauppa voi aiheuttaa vakavan 
riskin kasvinterveydelle, jos hyödykkeet ovat ei-kotimaisten kasvintuhoojien, 
karanteenituhoojat mukaan luettuina, saastuttamia. Erityisesti kolmansista maista tuodut ja 
internetin kautta ostetut kasvilähetykset eivät usein täytä EU:hun tuotavien kasvien 
terveysmääräyksiä. Näin ollen on ehdottoman tärkeää varmistaa sekä EU:hun että 
kolmansiin maihin sijoittautuneiden internet-kauppiaiden jäljitettävyys.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseistä vapautusta ei kuitenkaan sovelleta 
istutettaviksi tarkoitettuihin kasveihin, 
siemeniä lukuun ottamatta.

Kyseistä vapautusta ei kuitenkaan sovelleta 
istutettaviksi tarkoitettuihin kasveihin, 
siemenet mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Kolmansista maista unionin alueelle tuotavilta istutettaviksi tarkoitetuilta kasveilta sekä 
siemeniltä olisi ehdottomasti edellytettävä kasvinterveystodistusta, koska ne voivat pieninäkin 
määrinä aiheuttaa kasvinterveysriskin. 

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 82 artiklassa 
säädetään, jos unionin alueelle 
kolmannesta maasta tuodut kasvit, 
kasvituotteet tai muut tavarat, joiden 
unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten 
vaaditaan kasvipassi 74 artiklan 1 kohdassa 
ja 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosäädösten nojalla, tällainen 
kasvipassi on myönnettävä, jos asetuksen 
(EU) N:o …/…. 47 artiklan 1 kohdan 
nojalla tehdyt asianomaisten kasvien, 
kasvituotteiden tai muiden tavaroiden 
tuontia koskevat tarkastukset on saatu 
tyydyttävästi päätökseen.

1. Poiketen siitä, mitä 82 artiklassa 
säädetään, jos unionin alueelle 
kolmannesta maasta tuodut kasvit, 
kasvituotteet tai muut tavarat, joiden 
unionin alueella tapahtuvia siirtoja varten 
vaaditaan kasvipassi 74 artiklan 1 kohdassa 
ja 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen 
täytäntöönpanosäädösten nojalla, tällainen 
kasvipassi on myönnettävä, jos asetuksen 
(EU) N:o …/…. [Office of Publications, 
please insert number of Regulation on 
Official Controls] 47 artiklan 1 kohdan 
nojalla tehdyt asianomaisten kasvien, 
kasvituotteiden tai muiden tavaroiden 
tuontia koskevat tarkastukset on saatu 
tyydyttävästi päätökseen ja on tultu siihen 
lopputulokseen, että kasvit, kasvituotteet 
tai muut asiaan liittyvät tavarat täyttävät
kasvipassin myöntämiseen vaadittavat 
edellytykset 80 artiklan ja tarvittaessa 
81 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään porsaanreikiä tuotaessa kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita kolmansista 
maista ja siirrettäessä niitä tämän jälkeen EU:ssa, kasvinterveystodistukset voidaan korvata 
kasvipasseilla vain silloin, kun rajatarkastukset on suoritettu asianmukaisesti ja niistä käy 
ilmi, että kyseiset hyödykkeet täyttävät kasvipassien myöntämisen edellytykset (kasvien on 
oltava karanteenituhoojista vapaita, niiden on täytettävä tietyt tuontivaatimukset jne.).

Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa sähköisen 
järjestelmän jäsenvaltioiden toimittamia 
ilmoituksia varten.

1. Komissio perustaa sähköisen 
järjestelmän jäsenvaltioiden toimittamia 
ilmoituksia ja ammattimaisille toimijoille 
tiedottamista ja heidän kuulemistaan 
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varten.

Or. en

Perustelu

Toimijoiden ottaminen mukaan sähköiseen ilmoitustaulujärjestelmään on erittäin tärkeää, 
jotta varmistetaan toimenpiteet varhaisessa vaiheessa ja tuhoojien torjunta unionin alueella.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 1 artiklan 2 kohdassa, 7 
artiklan 1 ja 2 kohdassa, 8 artiklan 6
kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 20 
artiklassa, 22 artiklan 3 kohdassa, 25 
artiklan 4 kohdassa, 30 artiklassa, 32 
artiklan 4 kohdassa, 34 artiklan 1 kohdassa, 
38 artiklassa, 44 artiklan 2 kohdassa, 45 
artiklan 3 kohdassa, 46 artiklan 6 kohdassa, 
48 artiklassa, 61 artiklan 3 kohdassa, 67 
artiklan 4 kohdassa, 71 artiklan 4 kohdassa, 
76 artiklassa, 78 artiklan 4 kohdassa, 82 
artiklan 4 kohdassa, 84 artiklan 2 kohdassa, 
86 artiklan 3 kohdassa, 91 artiklan 2 
kohdassa, 92 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 93 
artiklan 1 kohdassa, 94 artiklan 4 kohdassa, 
95 artiklan 5 kohdassa ja 96 artiklan 5 
kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

2. Siirretään komissiolle viiden vuoden 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä 1 artiklan 
2 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 
7 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 8 artiklan 
6 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
20 artiklassa, 22 artiklan 3 kohdassa, 
25 artiklan 4 kohdassa, 27 artiklassa, 
30 artiklassa, 32 artiklan 4 kohdassa, 
34 artiklan 1 kohdassa, 37 artiklan 
2 kohdassa, 38 artiklassa, 44 artiklan 
2 kohdassa, 45 artiklan 3 kohdassa, 
46 artiklan 6 kohdassa, 48 artiklassa, 
61 artiklan 3 kohdassa, 67 artiklan 
4 kohdassa, 71 artiklan 4 kohdassa, 
76 artiklassa, 78 artiklan 4 kohdassa, 
82 artiklan 4 kohdassa, 84 artiklan 
2 kohdassa, 86 artiklan 3 kohdassa, 
91 artiklan 2 kohdassa, 92 artiklan 1 ja 
3 kohdassa, 93 artiklan 1 kohdassa, 
94 artiklan 4 kohdassa, 95 artiklan 
5 kohdassa ja 96 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä. Säädösvallan siirtoa jatketaan 
toiseksi viiden vuoden kaudeksi, jollei 
Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastusta tällaista jatkamista.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus liittyy 5, 6, 27, 32 ja 37 artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 2 
kohdassa, 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 8 
artiklan 6 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 
20 artiklassa, 22 artiklan 3 kohdassa, 25 
artiklan 4 kohdassa, 30 artiklassa, 32 
artiklan 4 kohdassa, 34 artiklan 1 kohdassa, 
38 artiklassa, 44 artiklan 2 kohdassa, 45 
artiklan 3 kohdassa, 46 artiklan 6 kohdassa, 
48 artiklassa, 61 artiklan 3 kohdassa, 67 
artiklan 4 kohdassa, 71 artiklan 4 kohdassa, 
76 artiklassa, 78 artiklan 4 kohdassa, 82 
artiklan 4 kohdassa, 84 artiklan 2 kohdassa, 
86 artiklan 3 kohdassa, 91 artiklan 2 
kohdassa, 92 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 93 
artiklan 1 kohdassa, 94 artiklan 4 kohdassa, 
95 artiklan 5 kohdassa ja 96 artiklan 5 
kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 
2 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa,
6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 1 ja 
2 kohdassa, 8 artiklan 6 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa, 20 artiklassa, 
22 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 
4 kohdassa, 27 artiklassa, 30 artiklassa, 
32 artiklan 4 kohdassa, 34 artiklan 
1 kohdassa, 37 artiklan 2 kohdassa, 
38 artiklassa, 44 artiklan 2 kohdassa, 
45 artiklan 3 kohdassa, 46 artiklan 
6 kohdassa, 48 artiklassa, 61 artiklan 
3 kohdassa, 67 artiklan 4 kohdassa, 
71 artiklan 4 kohdassa, 76 artiklassa, 
78 artiklan 4 kohdassa, 82 artiklan 
4 kohdassa, 84 artiklan 2 kohdassa, 
86 artiklan 3 kohdassa, 91 artiklan 
2 kohdassa, 92 artiklan 1 ja 3 kohdassa, 
93 artiklan 1 kohdassa, 94 artiklan 
4 kohdassa, 95 artiklan 5 kohdassa ja 
96 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus liittyy 5, 6, 27, 32 ja 37 artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan, 7 
artiklan 1 ja 2 kohdan, 8 artiklan 6 kohdan, 
11 artiklan 3 kohdan, 20 artiklan, 22 
artiklan 3 kohdan, 25 artiklan 4 kohdan, 30 
artiklan, 32 artiklan 4 kohdan, 34 artiklan 1 
kohdan, 38 artiklan, 44 artiklan 2 kohdan, 
45 artiklan 3 kohdan, 46 artiklan 6 kohdan, 
48 artiklan, 61 artiklan 3 kohdan, 67 
artiklan 4 kohdan, 71 artiklan 4 kohdan, 76 
artiklan, 78 artiklan 4 kohdan, 82 artiklan 4 
kohdan, 84 artiklan 2 kohdan, 86 artiklan 3 
kohdan, 91 artiklan 2 kohdan, 92 artiklan 1 
ja 3 kohdan, 93 artiklan 1 kohdan, 94
artiklan 4 kohdan, 95 artiklan 5 kohdan ja 
96 artiklan 5 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 1 artiklan 2 kohdan, 
5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 
7 artiklan 1 ja 2 kohdan, 8 artiklan 
6 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 
20 artiklan, 22 artiklan 3 kohdan, 
25 artiklan 4 kohdan, 27 artiklan, 
30 artiklan, 32 artiklan 4 kohdan, 
34 artiklan 1 kohdan, 37 artiklan 
2 kohdan, 38 artiklan, 44 artiklan 
2 kohdan, 45 artiklan 3 kohdan, 46 artiklan 
6 kohdan, 48 artiklan, 61 artiklan 
3 kohdan, 67 artiklan 4 kohdan, 71 artiklan 
4 kohdan, 76 artiklan, 78 artiklan 
4 kohdan, 82 artiklan 4 kohdan, 84 artiklan 
2 kohdan, 86 artiklan 3 kohdan, 91 artiklan 
2 kohdan, 92 artiklan 1 ja 3 kohdan, 
93 artiklan 1 kohdan, 94 artiklan 4 kohdan, 
95 artiklan 5 kohdan ja 96 artiklan 
5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös 
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

Or. en
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Perustelu

Tarkistus liittyy 5, 6, 27, 32 ja 37 artiklaan tehtyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
98 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio toimittaa neljän vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen 2 kohdassa säädetyn 
säädösvallan siirron käytöstä.

Or. en

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
98 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

98 a artikla
Kiireellinen menettely

Tämän artiklan nojalla annetut 
delegoidut säädökset tulevat voimaan 
viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan 
kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan 
mukaisesti. Kun delegoitu säädös 
annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle, esitetään samalla ne 
perusteet, joiden vuoksi sovelletaan 
kiireellistä menettelyä.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
98 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti vastustaa 
delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa 
komissio kumoaa säädöksen viipymättä 
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sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin 
tai neuvoston päätös vastustaa sitä on 
annettu sille tiedoksi.

Or. en

Perustelu

Kiireellisissä tapauksissa delegoidut säädökset tulevat voimaan välittömästi niiden 
hyväksymisen jälkeen. Tämä saattaa olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun tietty 
unionikaranteenituhooja on luetteloitava prioriteettituhoojaksi vakavan kasvinterveyteen 
kohdistuvan riskin vuoksi (6 artiklan 2 kohta).

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 2 kohta – a alakohta
Asetus (EU) […]/2013
17 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

'a) tuhoojan hävittämiseksi saastuneelta 
alueelta suoritettavat toimenpiteet, jotka 
toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat
[on protective measures against pests of 
plants] Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o […]/[…]*
16 artiklan 1 kohdan, 27 artiklan 1 
kohdan tai 29 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

'a) tuhoojan hävittämiseksi saastuneelta 
alueelta suoritettavat toimenpiteet, jotka 
toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 
16 artiklan 1 kohdan, 27 artiklan 
1 kohdan tai 29 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti;

__________________________ ____________________________

* EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

* EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against pests of 
plants]

Or. en
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Perustelu

Viittaus menojen hallinnointia koskevaan ehdotukseen on väärä. Sen sijaan olisi viitattava 
asetukseen kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, jolla säädellään edellä mainittuja 
hävittämistä, leviämisen estämistä ja torjuntaa 5, 6, 16, 27 ja 29 artiklassa. Katso 
102 artiklan 2 kohdan a alakohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU) […]/2013
17 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) toimenpiteet, joihin jäsenvaltiot ovat 
ryhtyneet asetuksen (EU) N:o […]/[…]** 
15 artiklan mukaisesti vieraslajien nopeaa 
hävittämistä varten invaasion varhaisessa 
vaiheessa.
_______________
** EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species].

Or. en

Perustelu

Menojen hallinnoinnista annetun asetuksen mukauttamiseksi 9. syyskuuta 2013 julkaistuun 
ehdotukseen asetukseksi haitallisista vieraslajeista jäsenvaltioiden toteuttamista 
toimenpiteistä vieraslajien nopeaa hävittämistä varten invaasion varhaisessa vaiheessa edellä 
mainitun ehdotuksen 15 artiklan mukaisesti olisi myös myönnettävä EU:n yhteisrahoitusta. 
Katso 102 artiklan 2 kohdan a alakohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 3 kohta – a alakohta – 1 alaviite
Asetus (EU) […]/2013
18 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

* EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote 
in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

* EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against pests of 
plants]

Or. en

Perustelu

Katso 102 artiklan 2 kohdan a alakohtaan tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 3 kohta – a alakohta – c a alakohta (uusi)
Asetus (EU) […]/2013
18 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) ne koskevat kasvin, sienen tai mikro-
organismin lajin, alalajin tai sitä 
alemman taksonin elävää yksilöä, joka 
tullessaan unionin alueelle voi vaikuttaa 
haitallisesti kasvinterveyteen ja jota 
koskevat asetuksen (EU) N:o […]/[…]** 
15 artiklan mukaisesti hyväksytyt 
hävittämistoimenpiteet varhaisessa 
vaiheessa. 
______________
** EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species]

Or. en



PA\1006056FI.doc 43/48 PE521.552v01-00

FI

Perustelu

Menojen hallinnointia koskeva asetus olisi mukautettava ehdotukseen haitallisista 
vieraslajeista. Jäsenvaltioiden toimenpiteisiin haitallisten vieraslajien hävittämiseksi 
invaasion varhaisessa vaiheessa olisi tietyin edellytyksin myönnettävä EU:n yhteisrahoitusta. 
Yhteisrahoitukseen oikeuttaviin kustannuksiin olisi sisällytettävä myös toimijoille 
myönnettävät korvaukset niiden hävitettyjen kasvien arvosta, joita hävittämistoimenpiteet 
invaasion varhaisessa vaiheessa koskevat. 

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 3 kohta – b alakohta
Asetus (EU) […]/2013
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) Korvataan toinen kohta seuraavasti: b) Korvataan toinen kohta seuraavasti:

’Ensimmäisen kohdan c alakohdassa 
vahvistetun edellytyksen täyttävien 
toimenpiteiden osalta avustus ei saa 
kattaa kustannuksia, jotka ovat 
aiheutuneet sellaisen toimenpiteen, 
jonka komissio on hyväksynyt asetuksen 
(EU) N:o […]/[…]* 29 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, voimassaolon päättymisen 
jälkeen.’

’Ensimmäisen kohdan c alakohdassa 
vahvistetun edellytyksen täyttävien 
toimenpiteiden osalta avustus ei saa 
kattaa kustannuksia, jotka ovat 
aiheutuneet sellaisen toimenpiteen, 
jonka komissio on hyväksynyt asetuksen 
(EU) N:o […]/[…]* 29 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, voimassaolon päättymisen 
jälkeen.’

______________________ _________________
* EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote 
in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

* EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against pests of 
plants]

Or. en

Perustelu

Viittaus on korjattava (katso muut tarkistukset).
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Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 4 kohta – a alakohta – c a alakohta
Asetus (EY) N:o 2013/2006
19 artikla – 1 kohta – c a alakohta

Komission teksti Tarkistus

'ca) kustannukset, joita jäsenvaltioille on 
aiheutunut korvausten suorittamisesta 
asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 2 artiklan 
7 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuille toimijoille niiden 
hävitettyjen kasvien, kasvituotteiden ja 
muiden tavaroiden arvosta, joihin 
sovelletaan kyseisen asetuksen 16 
artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä 
kyseisen asetuksen 6 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti luetteloitujen 
prioriteettituhoojien osalta;’

'ca) kustannukset, joita jäsenvaltioille on 
aiheutunut korvausten suorittamisesta 
asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 2 artiklan 
7 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuille toimijoille niiden 
hävitettyjen kasvien, kasvituotteiden ja 
muiden tavaroiden arvosta ja muista 
tappioista, joihin sovelletaan kyseisen 
asetuksen 16 artiklassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä kyseisen asetuksen 
6 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
luetteloitujen prioriteettituhoojien 
osalta;’

___________________ ________________
* EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote 
in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

* EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against pests of 
plants]

Or. en

Perustelu

Viittaus on korjattava (katso muut tarkistukset).

Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 4 kohta – a alakohta – c b alakohta (uusi)
Asetus (EU) […]/2013
19 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

c b) kustannukset, joita jäsenvaltioille on 
aiheutunut korvausten suorittamisesta 
asetuksen (EU) N:o […]/[…]* 2 artiklan 
7 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetuille toimijoille niiden 
hävitettyjen kasvien, kasvituotteiden ja 
muiden tavaroiden arvosta, joihin 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 
[…]/[…]** 15 artiklan mukaisesti 
toteutettuja toimia nopeaa hävittämistä 
varten invaasion varhaisessa vaiheessa.’
_____________________________
* EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against pests of 
plants] 
** EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on the 
prevention and management of the 
introduction and spread of invasive alien 
species]

Or. en

Perustelu

Viittaus on korjattava (katso muut tarkistukset).

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 4 kohta – a alakohta – c c alakohta (uusi)
Asetus (EU) […]/2013
19 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c c) kustannukset, joita on aiheutunut 
korvausten suorittamisesta asetuksen 
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(EU) N:o […]/[…]* 2 artiklan 7 kohdan 
a, b ja c alakohdassa tarkoitetuille 
toimijoille sellaisten tehostettujen 
bioturvallisuustoimenpiteiden 
täytäntöönpanosta, jotka ovat 
välttämättömiä unionin alueen 
suojaamiseksi prioriteettituhoojilta.
_____________________________
* EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against pests of 
plants] 

Or. en

Perustelu

Toimijoille olisi myönnettävä korvauksia sellaisten tehostettujen 
bioturvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanosta, jotka ovat välttämättömiä 
prioriteettituhoojiin liittyviä varhaisvaiheen toimenpiteitä varten.

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 4 kohta – c alakohta
Asetus (EU) […]/2013
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Lisätään toinen alakohta seuraavasti: c) Lisätään toinen alakohta seuraavasti:

’Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 
ca alakohtaa korvaus ei saa ylittää 
markkina-arvoa, joka kasveilla, 
kasvituotteilla tai muilla tavaroilla oli 
välittömästi ennen niiden hävittämistä, 
ja mahdollinen jäännösarvo on 
vähennettävä korvauksesta.’

’Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan 
ca, cb ja cc alakohtaa korvaus ei saa 
ylittää markkina-arvoa, joka kasveilla, 
kasvituotteilla tai muilla tavaroilla oli 
välittömästi ennen niiden hävittämistä, 
ja mahdollinen jäännösarvo on 
vähennettävä korvauksesta.’

Or. en



PA\1006056FI.doc 47/48 PE521.552v01-00

FI

Perustelu

Toimijoille olisi myönnettävä korvauksia sellaisten tehostettujen 
bioturvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanosta, jotka ovat välttämättömiä 
prioriteettituhoojiin liittyviä varhaisvaiheen toimenpiteitä varten.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 5 kohta – a alakohta – 1 alaviite
Asetus (EU) […]/2013
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

* EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote 
in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

* EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against pests of 
plants]

Or. en

Perustelu

Viittaus on korjattava (katso muut tarkistukset).

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
102 artikla – 5 kohta – b alakohta – 1 alaviite
Asetus (EU) […]/2013
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

* EUVL L …, …, s. … ’ [Office of 
Publications, please insert this footnote 
in Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 

* EUVL L …, …, s. … ’ [Office of
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 on 
protective measures against pests of 
plants]
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reproductive material]

Or. en

Perustelu

Viittaus on korjattava (katso muut tarkistukset).

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 jakso – 4 kohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

q) vaikutukset ruokaturvaan; q) vaikutukset ruokaturvaan tai 
elintarvikkeiden turvallisuuteen;

Or. en

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2 jakso – 1 kohta – b alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) viljelykasvien monimuotoisuuden 
väheneminen unionin alueella. 

Or. en

Perustelu

Unionikaranteenituhoojat olisi luettava prioriteettituhoojiksi, jos niiden kulkeutuminen, 
asettuminen tai leviäminen on vähentänyt viljelykasvien monimuotoisuutta EU:ssa.


