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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen 
(EY) N:o 1760/2000 muuttamisesta naudanlihan vapaaehtoista merkitsemistä koskevien 
säännösten poistamisen ja nautaeläinten elektronisen tunnistamisen osalta 
(COM(2011)0525 – C7-0227/2011 – 2011/0229(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2011)0525),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 43 artiklan 2 kohdan sekä 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti 
komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0227/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 7. joulukuuta 2011 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan 
lausunnon (A7-0000/2012),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2 ...
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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, jonka avulla 
ainoastaan ne eläinten pitäjät, jotka 
todennäköisesti saisivat siitä nopeita 
taloudellisia etuja, voisivat halutessaan 
ottaa käyttöön elektronisen 
tunnistamisen.

Or. fr

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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. 
Kyseinen jakso olisi sen vuoksi poistettava. 
Näin ollen, jos kyse on muista kuin 
naudanlihan pakollisesta merkitsemisestä 
annetun asetuksen (EY) N:o 1760/2000 
13 ja 15 artiklassa tarkoitetuista tiedoista, 
sovelletaan voimassa olevaa laaja-alaista 
lainsäädäntöä, kuten Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta 
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(EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen 
antamisesta kuluttajille1.
_____________
1 EUVL L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. fr

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 22 kappale – 1 kohta

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, 

(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 
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jotka liittyvät leikatun lihan pakkauksia 
koskeviin merkintäehtoihin. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset myös 
asiantuntijatasolla.

Or. fr

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanolle, kun otetaan huomioon 
vaihtoehtoisia tunnisteita käyttävien tilojen 
rekisteröinti, jäsenvaltioiden atk-pohjaisten 
tietokantojen välisen tietojenvaihdon 
edellyttämät tekniset ominaisuudet ja 
ehdot, tunnisteen muoto ja malli, 
elektronisen tunnistamisen käyttöönoton 
edellyttämät tekniset menettelyt ja 
vaatimukset, eläinkohtaisten passien ja 
tilalla pidettävien rekisterien muoto sekä 
säännöt, jotka koskevat jäsenvaltioiden 
eläinten pitäjille asetuksen (EY) N:o 
1760/2000 nojalla määräämien 
seuraamusten soveltamisen ehtoja, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta. 
Täytäntöönpanovaltaa 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.

(23) Jotta voidaan varmistaa yhtenäiset 
edellytykset tämän asetuksen 
täytäntöönpanolle, kun otetaan huomioon 
vaihtoehtoisia tunnisteita käyttävien tilojen 
rekisteröinti, jäsenvaltioiden atk-pohjaisten 
tietokantojen välisen tietojenvaihdon 
edellyttämät tekniset ominaisuudet ja 
ehdot, jäsenvaltioiden välisen 
tietojenvaihtojärjestelmän täyttä 
toimintakykyä koskeva ilmoitus,
tunnisteen muoto ja malli, elektronisen 
tunnistamisen käyttöönoton edellyttämät 
tekniset menettelyt ja vaatimukset, 
eläinkohtaisten passien ja tilalla pidettävien 
rekisterien muoto ja säännöt, jotka 
koskevat jäsenvaltioiden eläinten pitäjille 
asetuksen (EY) N:o 1760/2000 nojalla 
määräämien seuraamusten soveltamisen 
ehtoja, sekä tarvittavat säännöt sen 
varmistamiseksi, että tässä asetuksessa 
tarkoitettuja, erityisesti tarkastuksia, 
hallinnollisia seuraamuksia ja erilaisia 
enimmäismääräaikoja koskevia 
säännöksiä noudatetaan asianmukaisesti, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovalta. 
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 182/2011 mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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.

Tätä mahdollisuutta käyttävien 
jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 
asiaa koskevien kansallisten säännösten 
teksti. Komissio vuorostaan saattaa muille 
jäsenvaltioille tiedoksi kielellä, jota 
kyseisissä jäsenvaltioissa on helppo 
ymmärtää, yhteenvedon sovellettavista 
kansallisista säännöksistä silloin, kun 
kyse on eläinten siirtämisestä 
jäsenvaltioihin, jotka ovat valinneet 
pakollisen elektronisen tunnistamisen.

Or. fr

Tarkistus 6

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

Komission teksti Tarkistus

Koulutus Tiedotus

Or. fr
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Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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. 
Nämä tiedot toimitetaan veloituksetta 
vastaanottajalle aina, kun asiaa koskevia 
säännöksiä muutetaan ja niin usein kuin 
on tarpeellista.".

Or. fr

Tarkistus 8

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

Komission teksti Tarkistus

b) erityistiedoista, joita merkinnöissä 
voidaan antaa;

Poistetaan.

c) alkuperän ilmoittamisen 
yksinkertaistamiseen liittyvistä 
merkintäsäännöksistä;

Or. fr
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
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

Kehityksen seuranta
Komissio toimittaa viimeistään viiden 
vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle kertomuksen sekä tekee 
tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja 
tarvittavasta kehityksestä, jotta 
saavutetaan tai säilytetään 
elintarviketurvallisuuden optimaalinen 
taso."

Or. fr
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PERUSTELUT

Asetusehdotuksen tarkoitus

Tällä asetusehdotuksella pyritään vastaamaan kolmeen uuteen merkittävään haasteeseen:

1/ nautaeläinten elektronista tunnistamista koskevan uuden teknologian huomioon ottaminen 
asetuksessa (EY) N:o 1760/2000
2/ naudanlihan merkitsemistä koskevien säännösten yksinkertaistaminen
3/ komissiolle kuuluvia valtuuksia koskevien sääntöjen saattaminen ajan tasalle, jotta otetaan 
huomioon Lissabonin sopimuksen voimaantulo ja uudet delegoituja säädöksiä ja 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevat säännökset.

Kyse on nautaeläinten merkitsemistä ja jäljitettävyyttä koskevan lainsäädännön selkeyden ja 
sovellettavuuden varmistamisesta ja siten uuden, optimaalisen elintarviketurvallisuustason 
saavuttamisesta.

Esittelijän kanta

Elintarviketurvallisuus on yksi Euroopan kansalaisten ensisijaisista huolenaiheista. Euroopan 
unionin lainsäädännöllä on tästä syystä turvattava optimaalinen suoja ajankohtaisten 
säännösten avulla, joita vahvistetaan niin usein kuin tämä osoittautuu tarpeelliseksi. Siten 
Euroopan unioni hyväksyi vuonna 1997 nautaeläinten tunnistamista ja jäljitettävyyttä 
koskevat tiukat säännöt spongiformisen enkefalopatian (BSE-tauti) aiheuttaman kriisin 
johdosta. Esittelijä pitää komission nykyistä lainsäädäntöehdotusta myönteisenä, sillä se lisää 
naudanlihan turvallisuutta kuluttajien kannalta. Hän ehdottaa kuitenkin joitakin 
lisäselvennyksiä tekstin kaikkiin kolmeen osa-alueeseen.

1/ elektroninen tunnistaminen

Nautojen elektroninen tunnistaminen mahdollistaa luotettavampien tietojen saannin, mikä 
lujittaa jäljitettävyysjärjestelmää ja siten elintarviketurvallisuutta. Lisäksi se mahdollistaa 
nautojen rekisteröinnin nopeuttamisen, tiettyjen tehtävien automatisoinnin sekä varmistaa 
karjalauman tehokkaamman hallinnoinnin. Tästä syystä on edistettävä tämän uuden 
teknologian kehittämistä. Nykyisen lainsäädännön mukauttaminen on välttämätöntä 
erityisesti, jotta elektroninen tunnistaminen tunnustetaan viralliseksi nautojen 
tunnistusmenetelmäksi. Lisäksi on välttämätöntä varmistaa teknisten normien 
yhdenmukaistaminen, jotta vältetään kyseisen tunnistamismenetelmän anarkistinen kehitys ja 
yhteentoimimattomuus kansallisten järjestelmien kanssa. 

Ottaen kuitenkin huomioon suuret erot Euroopan nautakarjatilojen tilanteissa elektronisen 
tunnistamisen on oltava edelleen vapaaehtoista karjankasvattajille, ellei sitten jäsenvaltio 
päätä vaatia sitä alueellaan. Esittelijä tukee täysin tätä lähestymistapaa, jolla pyritään 
kannustamaan karjankasvattajia valitsemaan kyseinen teknologia mutta ei kuitenkaan vaadita 
sitä. Koska suuret tilat ja tietyt karjankasvatusalat näkevät enemmän 
soveltamismahdollisuuksia elektronisessa tunnistamisessa, on asianmukaista antaa niille 
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mahdollisuus ottaa uusi menetelmä käyttöön nopeammin kuin muut. Tämän asetuksen avulla, 
joka laajentaa elektronisten laitteiden markkinoita, esittelijä toivoo hintojen laskua ja sitä, että 
kyseinen tunnistamismenetelmä yleistyy maailmalla meneillään olevan kehityksen 
mukaisesti.

Komission ehdotusten lisäksi esittelijä pyytää, että eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä 
koskevan järjestelmän toimijat saisivat tietoa toisaalta "veloituksetta vastaanottajalle", jotta 
suojellaan pieniä tiloja ja muita tunnistamisjärjestelmän toimijoita, ja toisaalta, että tiedot 
uudistettaisiin "niin usein kuin on tarpeellista", jotta voidaan ottaa huomioon asetukseen 
(EY) N:o 1760/2000 tehdyt mukautukset sekä tämän asetuksen perusteella hyväksyttävät 
delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset. Jotta ei myöskään haitata kaupankäyntiä 
sisämarkkinoilla, esittelijä pitää välttämättömänä, että komissio tiedottaa pakollisen 
elektronisen tunnistamisen valinneille jäsenvaltioille niiden alueella hyväksytyistä laitteista.

2/ merkintöjen yksinkertaistaminen

Esittelijä pitää myönteisenä komission valmiutta yksinkertaistaa naudanlihan merkitsemistä 
siten, että poistetaan vapaaehtoista merkitsemistä koskevat säännökset. Ne merkitsevät 
huomattavaa hallinnollista rasitetta, josta ei saa merkittävää korvaavaa etua. Esittelijä katsoo 
kuitenkin, että naudanlihan merkitsemisen kattaa laaja-alainen lainsäädäntö eikä siihen 
liittyen tarvitse myöntää valtuuksia komissiolle. Lainsäätäjän on itse huolehdittava 
täysimääräisesti tehtävästään lainsäädännön laatijana.

3/ komissiolle kuuluvien valtuuksien saattaminen ajan tasalle

Esittelijä hyväksyy sen, että komissiolle annetaan valtuudet hyväksyä joitakin delegoituja 
säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä. Hän muistuttaa kuitenkin, että Euroopan parlamentti 
tai neuvosto voivat koska tahansa peruuttaa säädösvallan siirron ja lainsäätäjille olisi 
tiedotettava kaikesta asetukseen (EY) N:o 1760/2000 perustuvien säädösten valmistelusta. 
Lopuksi esittelijä pyytää, että komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta kertomuksen sekä tekee 
tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja tarvittavasta 
kehityksestä, jotta saavutetaan tai säilytetään elintarviketurvallisuuden optimaalinen taso.


