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14.10.2020 A8-0198/249

Tarkistus 249
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0198/2019
Eric Andrieu
Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 26 d alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
223 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

26 d) korvataan 223 artikla seuraavasti:
223 artikla ”223 artikla

Tiedonantovaatimukset Tiedonantovaatimukset

1. Tämän asetuksen soveltamiseksi, 
maataloustuotteiden markkinoiden 
seuraamiseksi, analysoimiseksi ja 
hallinnoimiseksi, markkinoiden 
avoimuuden varmistamiseksi sekä yhteisen 
maatalouspolitiikan toimenpiteiden 
moitteettoman toiminnan ja tarkastusten, 
valvonnan, seurannan, arvioimisen ja 
tarkastamisen varmistamiseksi sekä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti tehdyissä 
kansainvälisissä sopimuksissa 
vahvistettujen vaatimusten 
noudattamiseksi, kyseisten sopimusten 
mukaiset ilmoitusvaatimukset mukaan 
luettuina, komissio voi 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 

1. Tämän asetuksen soveltamiseksi, 
maataloustuotteiden markkinoiden 
seuraamiseksi, analysoimiseksi ja 
hallinnoimiseksi, markkinoiden 
avoimuuden varmistamiseksi sekä yhteisen 
maatalouspolitiikan toimenpiteiden 
moitteettoman toiminnan ja tarkastusten, 
valvonnan, seurannan, arvioimisen ja 
tarkastamisen varmistamiseksi sekä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen mukaisesti tehdyissä 
kansainvälisissä sopimuksissa 
vahvistettujen vaatimusten 
noudattamiseksi, kyseisten sopimusten 
mukaiset ilmoitusvaatimukset mukaan 
luettuina, komissio voi 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
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toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotka 
liittyvät yritysten, jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden tiedonantoihin. 
Komissio ottaa toimenpiteitä toteuttaessaan 
huomioon tietotarpeet ja mahdollisten 
tietolähteiden välisen synergian.

toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotka 
liittyvät yritysten, jäsenvaltioiden ja 
kolmansien maiden tiedonantoihin. 
Komissio ottaa toimenpiteitä toteuttaessaan 
huomioon tietotarpeet ja mahdollisten 
tietolähteiden välisen synergian.

Saatuja tietoja voidaan toimittaa 
kansainvälisille organisaatioille tai 
kolmansien maiden toimivaltaisille 
viranomaisille tai asettaa näiden saataville, 
ja ne voidaan julkistaa, jollei 
henkilötietojen suojasta ja yritysten 
liikesalaisuuksien, myös hintojen, 
suojaamiseen liittyvästä oikeutetusta edusta 
muuta johdu.

Saatuja tietoja voidaan toimittaa 
kansainvälisille organisaatioille, 
eurooppalaisille ja kansallisille 
rahoitusmarkkinaviranomaisille tai 
kolmansien maiden toimivaltaisille 
viranomaisille tai asettaa näiden saataville, 
ja ne voidaan julkistaa, jollei 
henkilötietojen suojasta ja yritysten 
liikesalaisuuksien, myös hintojen, 
suojaamiseen liittyvästä oikeutetusta edusta 
muuta johdu.

Maataloustuotteiden markkinoiden ja 
erityisesti maatalouden raaka-aineiden 
johdannaismarkkinoiden avoimuuden 
lisäämiseksi komissio tekee yhteisen 
markkinajärjestelyn avulla yhteistyötä 
niiden kansallisten 
rahoitusmarkkinaviranomaisten kanssa, 
jotka vastaavat asetuksen (EU) N:o 
596/2014 (markkinoiden 
väärinkäyttöasetus) ja direktiivin 
2014/57/EU (markkinoiden 
väärinkäyttödirektiivi) mukaisesti 
maatalouden raaka-aineiden 
johdannaisrahoitusvälineiden 
valvonnasta ja tarkastamisesta, jotta ne 
voivat hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti.

2. Jotta varmistetaan tietojärjestelmien 
eheys sekä toimitettavien asiakirjojen ja 
niihin liittyvien tietojen aitous ja 
luettavuus, siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 227 artiklan 
mukaisesti

2. Jotta varmistetaan tietojärjestelmien 
eheys sekä toimitettavien asiakirjojen ja 
niihin liittyvien tietojen aitous ja 
luettavuus, siirretään komissiolle valta 
antaa delegoituja säädöksiä 227 artiklan 
mukaisesti

a) ilmoitettavien tietojen luonteesta ja 
tyypistä;

a) ilmoitettavien tietojen luonteesta ja 
tyypistä;

b) käsiteltävistä tietoryhmistä ja 
enimmäissäilytysajoista, sekä käsittelyn 
tarkoituksesta erityisesti, kun tietoja 
julkaistaan ja siirretään kolmansiin maihin;

b) käsiteltävistä tietoryhmistä ja 
enimmäissäilytysajoista, sekä käsittelyn 
tarkoituksesta erityisesti, kun tietoja 
julkaistaan ja siirretään kolmansiin maihin;

c) oikeudesta päästä tietoihin tai c) oikeudesta päästä tietoihin tai 
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saataville asetettaviin tietojärjestelmiin; saataville asetettaviin tietojärjestelmiin;

d) tietojen julkaisemisedellytyksistä. d) tietojen julkaisemisedellytyksistä.

2 a. Komissio voi markkinoiden 
asianmukaisen avoimuuden 
varmistamiseksi ja liikesalaisuutta 
kunnioittaen hyväksyä 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
toimenpiteitä, joilla markkinatoimijat, 
joiden toiminta on erityisen 
läpinäkymätöntä, määrätään 
toteuttamaan liiketoimia sähköisen 
kaupankäynnin foorumin välityksellä.

3. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan tämän artiklan soveltamiseksi 
tarvittavat säännökset, mukaan lukien:

3. Komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan tämän artiklan soveltamiseksi 
tarvittavat säännökset, mukaan lukien:

a) ilmoitusmenetelmät; a) ilmoitusmenetelmät;

b) säännöt, jotka koskevat 
ilmoitettavia tietoja;

b) säännöt, jotka koskevat 
ilmoitettavia tietoja;

c) järjestelyt ilmoitettavien tietojen 
hallinnoimiseksi sekä tiedonantojen 
sisällön, muodon, aikataulun, 
toimittamistiheyden ja määräaikojen osalta;

c) järjestelyt ilmoitettavien tietojen 
hallinnoimiseksi sekä tiedonantojen 
sisällön, muodon, aikataulun, 
toimittamistiheyden ja määräaikojen osalta;

d) järjestelyt tietojen ja asiakirjojen 
toimittamiseksi tai käyttöön asettamiseksi 
jäsenvaltioille, kansainvälisille 
organisaatioille tai kolmansien maiden 
toimivaltaisille viranomaisille, tai yleisölle, 
jollei henkilötietojen suojasta ja yritysten 
liikesalaisuuksien suojaamiseen liittyvästä 
oikeutetusta edusta muuta johdu.

d) järjestelyt tietojen ja asiakirjojen 
toimittamiseksi tai käyttöön asettamiseksi 
jäsenvaltioille, kansainvälisille 
organisaatioille tai kolmansien maiden 
toimivaltaisille viranomaisille, tai yleisölle, 
jollei henkilötietojen suojasta ja yritysten 
liikesalaisuuksien suojaamiseen liittyvästä 
oikeutetusta edusta muuta johdu.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 229 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 229 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/250

Tarkistus 250
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0198/2019
Eric Andrieu
Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 28 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
Liite I – XXXIII a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

28 a) lisätään liitteeseen I osa 
seuraavasti:
”XXIII a OSA
Eläingenetiikan tuotteet
01012100 – Puhdasrotuiset siitoshevoset
010221 – Puhdasrotuiset kotieläinlajia 
olevat siitosnaudat
01022110 – Puhdasrotuiset kotieläinlajia 
olevat siitosnaudat (hiehot)
01022190 – Puhdasrotuiset kotieläinlajia 
olevat siitosnaudat (muut kuin 01012110 
ja 01012130)
01023100 – Puhdasrotuiset siitospuhvelit
01029020 – Elävät nautaeläimet, 
puhdasrotuiset siitoseläimet, muut kuin 
010221 ja 01023100
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01031000 – Elävät siat, puhdasrotuiset 
siitoseläimet
01041010 – Elävät lampaat, 
puhdasrotuiset siitoseläimet
01051111 – Gallus domesticus -lajin 
kanat: Naaraspuoliset kananpojat 
kantavanhemmiksi tai vanhemmiksi, 
munijarotuiset
01051119 – Gallus domesticus -lajin 
kanat: Naaraspuoliset kananpojat 
kantavanhemmiksi tai vanhemmiksi, 
munijarotuiset, muut kuin 01051111
010641 – Elävät puhdasrotuiset Apis 
mellifera -lajin tarhamehiläiset
04071100 – Hedelmöittyneet kananmunat 
haudottamista varten
040719 – Hedelmöittyneet kananmunat 
haudottamista varten, muut kuin 
04071100
04071911 – Hedelmöittyneet kalkkunan- 
tai hanhenmunat haudottamista varten
04071919 – Hedelmöittyneet munat 
haudottamista varten, muut kuin 
kananmunat ja muut kuin kalkkunan- tai 
hanhenmunat
04071990 – Hedelmöittyneet munat 
haudottamista varten, muut kuin 
siipikarjan munat
05111000 – Naudan siemenneste
05119985 – Eläinperäiset tuotteet, joita ei 
mainita muissa nimikkeissä ja jotka eivät 
sisälly muihin nimikkeisiin, muut kuin 
05111000 (erityisesti muiden nisäkkäiden 
kuin naudan siemenneste, nisäkkäiden 
munasolut ja alkiot)”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/251

Tarkistus 251
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0198/2019
Eric Andrieu
Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Asetus (EU) N:o 1151/2012
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

2) korvataan 5 artikla seuraavasti:
5 artikla ”5 artikla

Alkuperänimitystä ja maantieteellistä 
merkintää koskevat vaatimukset

Alkuperänimitystä ja maantieteellistä 
merkintää koskevat vaatimukset

1. Tässä asetuksessa 
’alkuperänimityksellä’ tarkoitetaan nimeä, 
jolla yksilöidään tuote:

1. Tässä asetuksessa 
’alkuperänimityksellä’ tarkoitetaan nimeä, 
jolla yksilöidään tuote:

a) joka on peräisin tietyltä alueelta, 
tietystä paikasta tai poikkeustapauksissa 
jostakin maasta;

a) joka on peräisin tietyltä alueelta, 
tietystä paikasta tai poikkeustapauksissa 
jostakin maasta tai jonka alkuperä 
juontuu jossakin tietyssä paikassa 
perinteisesti käytettävään nimeen;

b) jonka laatu tai ominaisuudet 
johtuvat olennaisesti tai yksinomaan 
tietystä maantieteellisestä ympäristöstä 
luontoineen ja inhimillisine tekijöineen; ja

b) jonka laatu tai ominaisuudet 
johtuvat olennaisesti tai yksinomaan 
tietystä maantieteellisestä ympäristöstä 
luontoon liittyvine ja inhimillisine 
tekijöineen;
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c) jonka kaikki tuotantovaiheet 
tapahtuvat rajatulla maantieteellisellä 
alueella.

c) jonka kaikki tuotantovaiheet 
tapahtuvat rajatulla maantieteellisellä 
alueella.

2. Tässä asetuksessa 
’maantieteellisellä merkinnällä’ 
tarkoitetaan nimeä, jolla yksilöidään tuote,

2. Tässä asetuksessa 
’maantieteellisellä merkinnällä’ 
tarkoitetaan nimeä, jolla yksilöidään tuote,

a) joka on peräisin tietyltä alueelta 
taikka tietystä paikasta tai maasta;

a) joka on peräisin tietyltä alueelta 
taikka tietystä paikasta tai maasta tai jonka 
alkuperä juontuu jossakin tietyssä 
paikassa perinteisesti käytettävään 
nimeen;

b) jonka tietty laatu, maine tai muu 
ominaispiirre juontuu pääosin sen 
maantieteellisestä alkuperästä; ja

b) jonka tietty laatu, maine tai muu 
ominaispiirre juontuu pääosin sen 
maantieteellisestä alkuperästä; ja

c) jonka tuotantovaiheista ainakin yksi 
tapahtuu rajatulla maantieteellisellä 
alueella.

c) jonka tuotantovaiheista ainakin yksi 
tapahtuu rajatulla maantieteellisellä 
alueella.

3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, tiettyjä maantieteellisiä nimiä 
pidetään alkuperänimityksinä, vaikka 
kyseisten tuotteiden raaka-aineet ovat 
peräisin maantieteelliseltä alueelta, joka on 
laajempi tai eri kuin rajattu 
maantieteellinen alue, edellyttäen että

3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, tiettyjä maantieteellisiä nimiä 
pidetään alkuperänimityksinä, vaikka 
kyseisten tuotteiden raaka-aineet ovat 
peräisin maantieteelliseltä alueelta, joka on 
laajempi tai eri kuin rajattu 
maantieteellinen alue, edellyttäen että

a) raaka-aineiden tuotantoalue on 
rajattu;

a) raaka-aineiden tuotantoalue on 
rajattu;

b) raaka-aineiden tuotantoa varten on 
olemassa erityiset edellytykset;

b) raaka-aineiden tuotantoa varten on 
olemassa erityiset edellytykset;

c) b alakohdassa tarkoitettujen 
edellytysten noudattaminen varmistetaan 
valvontajärjestelyin; sekä

c) b alakohdassa tarkoitettujen 
edellytysten noudattaminen varmistetaan 
valvontajärjestelyin; sekä

d) alkuperänimitykset olivat 
tunnustettuja alkuperänimityksiä 
alkuperämaassaan ennen 1 päivää 
toukokuuta 2004.

d) alkuperänimitykset olivat 
tunnustettuja alkuperänimityksiä 
alkuperämaassaan ennen 1 päivää 
toukokuuta 2004.

Ainoastaan eläviä eläimiä, lihaa ja maitoa 
voidaan pitää tässä kohdassa tarkoitettuina 
raaka-aineina.

Ainoastaan eläviä eläimiä, lihaa ja maitoa 
voidaan pitää tässä kohdassa tarkoitettuina 
raaka-aineina.

4. Eläinperäisten tuotteiden tuotannon 
erityisominaisuuksien huomioon 
ottamiseksi siirretään komissiolle 56 
artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 
alkuperänimityksen tapauksessa rehun 

4. Eläinperäisten tuotteiden tuotannon 
erityisominaisuuksien huomioon 
ottamiseksi siirretään komissiolle 56 
artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 
alkuperänimityksen tapauksessa rehun 
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hankintaan sovellettavia rajoituksia ja 
poikkeuksia.

hankintaan sovellettavia rajoituksia ja 
poikkeuksia.

Lisäksi tiettyihin tuotteisiin tai alueisiin 
liittyvien erityisominaisuuksien huomioon 
ottamiseksi siirretään komissiolle valta 
antaa 56 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat elävien eläinten 
teurastukseen tai raaka-ainehankintoihin 
sovellettavia rajoituksia ja poikkeuksia.

Lisäksi tiettyihin tuotteisiin tai alueisiin 
liittyvien erityisominaisuuksien huomioon 
ottamiseksi siirretään komissiolle valta 
antaa 56 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat elävien eläinten 
teurastukseen tai raaka-ainehankintoihin 
sovellettavia rajoituksia ja poikkeuksia.

Näissä rajoituksissa ja poikkeuksissa on 
otettava huomioon objektiivisten kriteerien 
perusteella laatu tai käyttö sekä tunnustettu 
taitotieto tai luonnonolosuhteet.

Näissä rajoituksissa ja poikkeuksissa on 
otettava huomioon objektiivisten kriteerien 
perusteella laatu tai käyttö sekä tunnustettu 
taitotieto tai luonnonolosuhteet.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/252

Tarkistus 252
Eric Andrieu
S&D-ryhmän puolesta
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Benoît Biteau
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta
Petros Kokkalis
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0198/2019
Eric Andrieu
Yhteinen maatalouspolitiikka - YMJ:tä koskevan asetuksen ja muiden asetusten muuttaminen
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta 1 – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 1151/2012
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

3) korvataan 7 artikla seuraavasti:
7 artikla ”7 artikla

Tuote-eritelmä Tuote-eritelmä

1. Suojatun alkuperänimityksen tai 
suojatun maantieteellisen merkinnän on 
oltava sellaisen eritelmän mukainen, johon 
sisältyvät vähintään seuraavat tiedot:

1. Suojatun alkuperänimityksen tai 
suojatun maantieteellisen merkinnän on 
oltava sellaisen eritelmän mukainen, johon 
sisältyvät vähintään seuraavat tiedot:

a) suojattavan alkuperänimityksen tai 
maantieteellisen merkinnän nimi sellaisena 
kuin sitä käytetään kaupassa tai yleisessä 
kielenkäytössä ja ainoastaan niillä kielillä, 
joita perinteisesti käytetään tai käytettiin 
tietyn tuotteen kuvaamiseen määritetyllä 
maantieteellisellä alueella;

a) suojattavan alkuperänimityksen tai 
maantieteellisen merkinnän nimi sellaisena 
kuin sitä käytetään kaupassa tai yleisessä 
kielenkäytössä ja ainoastaan niillä kielillä, 
joita perinteisesti käytetään tai käytettiin 
tietyn tuotteen kuvaamiseen määritetyllä 
maantieteellisellä alueella;

b) tuotteen kuvaus, tarvittaessa myös 
raaka-aineiden kuvaus, sekä tuotteen 
tärkeimmät fyysiset, kemialliset, 
mikrobiologiset tai aistinvaraiset 

b) tuotteen kuvaus, tarvittaessa myös 
raaka-aineiden kuvaus, sekä tuotteen 
tärkeimmät fyysiset, kemialliset, 
mikrobiologiset tai aistinvaraiset 
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ominaispiirteet; ominaispiirteet;

c) maantieteellisen alueen rajaus 
suhteessa tämän kohdan f kohdan i tai ii 
alakohdassa tarkoitettuun yhteyteen, ja 
tarvittaessa tiedot, joilla osoitetaan 5 
artiklan 3 kohdassa säädettyjen 
edellytysten täyttyminen;

c) maantieteellisen alueen rajaus 
suhteessa tämän kohdan f kohdan i tai ii 
alakohdassa tarkoitettuun yhteyteen, ja 
tarvittaessa tiedot, joilla osoitetaan 5 
artiklan 3 kohdassa säädettyjen 
edellytysten täyttyminen;

d) näyttö siitä, että tuote on peräisin 5 
artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulta 
määritetyltä maantieteelliseltä alueelta;

d) jäljitettävyystekijät, joiden avulla 
voidaan näyttää toteen, että tuote on 
peräisin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetulta määritetyltä maantieteelliseltä 
alueelta;

e) kuvaus menetelmästä, jolla tuote 
saadaan aikaan, ja tarvittaessa aidoista ja 
muuttumattomista paikallisista 
menetelmistä, sekä pakkaamiseen liittyvät 
tiedot, jos hakijaryhmä katsoo sen 
tarpeelliseksi ja esittää nimenomaan 
kyseistä tuotetta koskevat riittävät 
perusteet sen osalta, miksi pakkaaminen on 
suoritettava rajatulla maantieteellisellä 
alueella laadun säilyttämiseksi, alkuperän 
varmistamiseksi tai valvonnan 
varmistamiseksi, ottaen huomioon unionin 
lainsäädännön, erityisesti tavaroiden 
vapaan liikkuvuuden ja palvelujen 
tarjoamisen vapauden osalta;

e) kuvaus menetelmästä, jolla tuote 
saadaan aikaan, ja tarvittaessa sen kestävää 
kehitystä edistävistä vaikutuksista, 
aidoista ja muuttumattomista paikallisista 
menetelmistä, sekä pakkaamiseen liittyvät 
tiedot, jos hakijaryhmä katsoo sen 
tarpeelliseksi ja esittää nimenomaan 
kyseistä tuotetta koskevat riittävät 
perusteet sen osalta, miksi pakkaaminen on 
suoritettava rajatulla maantieteellisellä 
alueella laadun säilyttämiseksi, alkuperän 
varmistamiseksi tai valvonnan 
varmistamiseksi, ottaen huomioon unionin 
lainsäädännön, erityisesti tavaroiden 
vapaan liikkuvuuden ja palvelujen 
tarjoamisen vapauden osalta;

f) seuraavat perusteet: f) seuraavat perusteet:

i) tuotteen laadun tai 
ominaispiirteiden sekä 5 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetun maantieteellisen 
ympäristön välinen yhteys; tai

i) suojatun alkuperänimityksen 
osalta tuotteen laadun tai ominaispiirteiden 
sekä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
maantieteellisen ympäristön välinen 
yhteys; tai

ii) tarvittaessa tuotteen määrätyn 
laadun, maineen tai muun ominaispiirteen 
sekä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
maantieteellisen alkuperän välinen 
yhteys;

ii) suojatun maantieteellisen 
merkinnän osalta tuotteen tunnetun 
laadun, maineen tai muiden 
ominaisuuksien yhteys 5 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettuun maantieteelliseen 
alkuperään;"

g) tuote-eritelmää koskevien 
säännösten noudattamisen tarkastamisesta 
37 artiklan nojalla huolehtivien 
viranomaisten tai, jos saatavilla, elinten 
nimi ja osoite sekä niiden erityistehtävät;

g) tuote-eritelmää koskevien 
säännösten noudattamisen tarkastamisesta 
37 artiklan nojalla huolehtivien 
viranomaisten tai, jos saatavilla, elinten 
nimi ja osoite sekä niiden erityistehtävät;
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h) kyseisen tuotteen merkintöjä 
koskevat erityissäännöt.

h) kyseisen tuotteen merkintöjä 
koskevat erityissäännöt.

2. Jotta varmistetaan tuote-eritelmistä 
saatavien tietojen asianmukaisuus ja 
tiiviys, siirretään komissiolle 56 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt, 
joilla rajoitetaan tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun eritelmän sisältämiä tietoja, jos 
tietojen rajoittaminen on tarpeen liian 
laajojen rekisteröintihakemusten 
välttämiseksi.

2. Jotta varmistetaan tuote-eritelmistä 
saatavien tietojen asianmukaisuus ja 
tiiviys, siirretään komissiolle 56 artiklan 
mukaisesti valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan säännöt, 
joilla rajoitetaan tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun eritelmän sisältämiä tietoja, jos 
tietojen rajoittaminen on tarpeen liian 
laajojen rekisteröintihakemusten 
välttämiseksi.

Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan eritelmän muotoa koskevat 
säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 57 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
vahvistetaan eritelmän muotoa koskevat 
säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 57 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.”

Or. en
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Asetus (EU) N:o 1308/2013
13 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

5) korvataan 13 artikla seuraavasti:
13 artikla ”13 artikla

Suoja Suoja

1. Rekisteröidyt nimet on suojattu 1. Rekisteröidyt nimet on suojattu

a) suoralta tai välilliseltä rekisteröidyn 
nimen kaupalliselta käytöltä tuotteissa, 
joita rekisteröinti ei koske, jos tuotteet ovat 
verrattavissa tällä nimellä rekisteröityihin 
tuotteisiin tai jos nimen käytöllä voi hyötyä 
suojatun nimen maineesta, myös silloin, 
kun kyse on tuotteiden käytöstä 
ainesosana;

a) suoralta tai välilliseltä rekisteröidyn 
nimen kaupalliselta käytöltä tuotteissa, 
joita rekisteröinti ei koske, jos tuotteet ovat 
verrattavissa tällä nimellä rekisteröityihin 
tuotteisiin tai jos nimen käytöllä voi hyötyä 
suojatun nimen maineesta, tai sillä 
huononnetaan tai heikennetään suojatun 
nimen mainetta, myös silloin, kun kyse on 
tuotteiden käytöstä ainesosana;

b) väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai 
mielleyhtymiltä, vaikka tuotteiden tai 
palveluiden oikea alkuperä on merkitty tai 
vaikka suojattu nimi on käännetty tai siihen 
on liitetty esimerkiksi ilmaisu ”laatu”, 

b) väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai 
mielleyhtymiltä, vaikka tuotteiden tai 
palveluiden oikea alkuperä on merkitty tai 
vaikka suojattu nimi on käännetty tai siihen 
on liitetty esimerkiksi ilmaisu ”laatu”, 
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”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, 
”jäljitelmä” tai muu vastaava ilmaisu, 
myös silloin, kun kyse on tuotteiden 
käytöstä ainesosana;

”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, 
”jäljitelmä” tai muu vastaava ilmaisu, 
myös silloin, kun kyse on tuotteiden 
käytöstä ainesosana;

c) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta 
maininnoilta, jotka koskevat tuotteen 
lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta tai 
olennaisia ominaisuuksia ja joita käytetään 
sisä- tai ulkopakkauksessa, mainoksissa tai 
asianomaista tuotetta koskevissa 
asiakirjoissa, sekä tuotteen pakkaamiselta 
tavalla, joka on omiaan antamaan väärän 
kuvan sen alkuperästä;

c) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta 
maininnoilta, jotka koskevat tuotteen 
lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta tai 
olennaisia ominaisuuksia ja joita käytetään 
sisä- tai ulkopakkauksessa, mainoksissa tai 
asianomaista tuotetta koskevissa 
asiakirjoissa, sekä tuotteen pakkaamiselta 
tavalla, joka on omiaan antamaan väärän 
kuvan sen alkuperästä;

d) muilta käytännöiltä, jotka 
saattaisivat johtaa kuluttajia harhaan 
tuotteen todellisen alkuperän suhteen.

d) muilta käytännöiltä, jotka 
saattaisivat johtaa kuluttajia harhaan 
tuotteen todellisen alkuperän suhteen;
d a) kaikilta vilpillisiltä 
rekisteröinneiltä, jotka liittyvät suojatun 
nimityksen kanssa kokonaan tai osittain 
samankaltaista tai mahdollisesti 
sekaannusta aiheuttavaan 
verkkotunnukseen.

Jos suojattuun alkuperänimitykseen tai 
suojattuun maantieteelliseen merkintään 
sisältyy yleisnimenä pidetyn tuotteen nimi, 
yleisnimen käytön ei katsota olevan 
ensimmäisen alakohdan a eikä b alakohdan 
vastaista.

Jos suojattuun alkuperänimitykseen tai 
suojattuun maantieteelliseen merkintään 
sisältyy yleisnimenä pidetyn tuotteen nimi, 
yleisnimen käytön ei katsota olevan 
ensimmäisen alakohdan a eikä b alakohdan 
vastaista.

2. Suojatuista alkuperänimityksistä ja 
suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä 
ei saa tulla yleisnimiä.

2. Suojatuista alkuperänimityksistä ja 
suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä 
ei saa tulla yleisnimiä.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
riittävät hallinnolliset ja oikeudelliset 
toimet, joilla estetään tai lopetetaan 1 
kohdassa tarkoitettu sellaisten suojattujen 
alkuperänimitysten ja suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen laiton käyttö, 
jotka tuotetaan tai joita pidetään kaupan 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
riittävät hallinnolliset ja oikeudelliset 
toimet, joilla estetään tai lopetetaan 1 
kohdassa tarkoitettu sellaisten suojattujen 
alkuperänimitysten ja suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen laiton käyttö, 
jotka tuotetaan tai joita pidetään kaupan 
kyseisessä jäsenvaltiossa.

3 a. Tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua suojaa sovelletaan myös 
tavaroihin, jotka ovat kuljetettavina 
asetuksen (EU) N:o 2017/625 3 artiklan 
44 kohdan mukaisessa merkityksessä ja 
jotka saapuvat unionin tullialueelle 
ilman, että niitä luovutetaan vapaaseen 
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liikkeeseen unionin tullialueella, sekä 
tavaroihin, jotka tarjotaan myyntiin 
etäviestintävälineen välityksellä.

Jäsenvaltioiden on nimettävä tätä 
tarkoitusta varten viranomaiset, jotka 
vastaavat kyseisten toimien toteuttamisesta 
kunkin jäsenvaltion määrittämien 
menettelyjen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on nimettävä tätä 
tarkoitusta varten viranomaiset, jotka 
vastaavat kyseisten toimien toteuttamisesta 
kunkin jäsenvaltion määrittämien 
menettelyjen mukaisesti.

Näiden viranomaisten on annettava 
riittävät takeet objektiivisuudesta ja 
puolueettomuudesta, ja niillä on oltava 
käytössään pätevä henkilöstö ja 
voimavarat, joita kyseisten tehtävien hoito 
edellyttää.

Näiden viranomaisten on annettava 
riittävät takeet objektiivisuudesta ja 
puolueettomuudesta, ja niillä on oltava 
käytössään pätevä henkilöstö ja 
voimavarat, joita kyseisten tehtävien hoito 
edellyttää.”

Or. en


