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15.10.2020 A8-0198/256

Tarkistus 256
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Eric Andrieu
S&D-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
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Maan hoidon parantamiseksi 
viininviljelyssä olisi sallittava 
uudelleenistutuslupien pidentäminen 
kolmesta kuuteen vuoteen samaan tapaan 
kuin aiemmassa 
uudelleenistutusoikeuksien sääntelyssä. 
Uudelleenistutusluvan käytön 
lykkäämisellä voisi olla myönteisiä 
ympäristövaikutuksia, sillä maaperä voisi 
levätä ja luonnolliset prosessit 
kemiallisten aineiden käytön sijasta 
voisivat hävittää bakteereita ja viruksia.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saamaan aikaan parempi maan hoito viininviljelyssä pidentämällä 
uudelleenistutuslupia kolmesta kahdeksaan vuoteen samaan tapaan kuin aiemmassa 
uudelleenistutusoikeuksien sääntelyssä. Uudelleenistutusluvan käytön lykkäämisellä voisi olla 
myönteisiä ympäristövaikutuksia, sillä maaperä voisi levätä ja bakteereita ja viruksia 
voitaisiin hävittää luonnollisella prosessilla kemiallisten aineiden käytön sijasta.
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15.10.2020 A8-0198/257

Tarkistus 257
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-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 – 4 alakohta – b a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
23 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b a) Korvataan 23 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

3. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua 
1 kohdan nojalla vahvistettuun 
tukijärjestelmään, jäljempänä 
’koulujärjestelmä’, ja jotka pyytävät 
vastaavaa unionin tukea, on kansalliset 
olosuhteet huomioon ottaen asetettava 
etusijalle tuotteet, jotka kuuluvat joko 
toiseen tai molempiin seuraavista ryhmistä:

”3. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat 
osallistua 1 kohdan nojalla vahvistettuun 
tukijärjestelmään, jäljempänä 
’koulujärjestelmä’, ja jotka pyytävät 
vastaavaa unionin tukea, on kansalliset 
olosuhteet huomioon ottaen järjestettävä 
tuotteiden, jotka kuuluvat joko toiseen tai 
molempiin seuraavista ryhmistä, jakelu:

a) hedelmät ja vihannekset ja banaanialan 
tuoreet tuotteet;

a) hedelmien ja vihannesten osalta:

b) kulutukseen tarkoitettu maito ja sen 
laktoosittomat versiot.

i) ensisijaisesti hedelmät ja vihannekset ja 
banaanialan tuoreet tuotteet;

ii) hedelmä- ja vihannesjalosteet;
b) maidon ja maitotuotteiden osalta:
i) kulutukseen tarkoitettu maito ja sen 
laktoosittomat versiot;
ii) juusto, juustoaine, jogurtti ja muut 
käyneet tai hapatetut maitotuotteet, joihin 
ei ole lisätty makuaineitta, hedelmiä, 
pähkinöitä tai kaakaota.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan hedelmä-, vihannes-, maito- ja maitotuotealan 
koulujärjestelmän täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, jotta lapset voivat tutustua 
eurooppalaisten maatalous- ja elintarviketuotteiden monimuotoisuuteen ja/tai jotta 
jäsenvaltiot voivat vastata lasten ravitsemuksellisiin erityistarpeisiin alueellaan.
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15.10.2020 A8-0198/258

Tarkistus 258
Anne Sander
PPE-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 – 4 alakohta – b b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
23 artikla – 4 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b b) Kumotaan 23 artiklan 4 kohta.
4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat kuitenkin 
tiettyjen tuotteiden kulutuksen 
edistämiseksi ja/tai alueellaan asuvien 
lasten erityisiin ravitsemustarpeisiin 
vastaamiseksi päättää jommankumman 
tai molempien seuraavien tuotteiden 
jakelusta:
a) hedelmä- ja vihannesjalostetuotteet 3 
alakohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
tuotteiden lisäksi;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Perustelu

Tämä tarkistus on vain tekninen tarkistus, joka liittyy 23 artiklan 3 kohtaan esitettyyn 
tarkistukseen ja jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa hedelmien, vihannesten, maidon ja 
maitotuotteiden koulujärjestelmän täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, jotta lapset voivat 
tutustua eurooppalaisten maataloustuotteiden ja maatalouselintarvikkeiden 
monimuotoisuuteen ja/tai jotta jäsenvaltiot voivat vastata lasten ravitsemuksellisiin 
erityistarpeisiin alueellaan.
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15.10.2020 A8-0198/259

Tarkistus 259
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Eric Andrieu
S&D-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 – 4 alakohta – b c alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
23 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) Lisätään 23 artiklaan 8 a kohta 
seuraavasti:
8 a. Jäsenvaltiot voivat säätää 
kansallisessa strategiassaan, että tämän 
artiklan 3 ja 5 kohdassa tarkoitettuja 
tuotteita jaetaan kouluissa samaan aikaan 
kuin tavanomaisia kouluaterioita, jos se 
on niiden kansallisten terveys- ja 
ravitsemusasioista vastaavien 
viranomaisten mielestä perusteltua.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan hedelmä-, vihannes-, maito- ja maitotuotealan 
koulujärjestelmän täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, jotta ne voivat jakaa tukikelpoisia 
maatalous- ja elintarviketuotteita ruoka-aikoina, jos se on niiden kansallisten terveys- ja 
elintarvikeviranomaisten mielestä perusteltua.
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15.10.2020 A8-0198/260

Tarkistus 260
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-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 – 4 alakohta – b b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
23 artikla – 11 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

b d) Korvataan 23 artiklan 11 kohta 
seuraavasti:

11. Jäsenvaltioiden on valittava jaettavat 
tai koulutuksellisiin 
liitännäistoimenpiteisiin sisällytettävät 
tuotteensa sellaisten objektiivisten 
perusteiden mukaan, joihin on kuuluttava 
yksi tai useampi seuraavista: terveys- ja 
ympäristönäkökohdat, kausiluonteisuus, 
vaihtelevuus tai paikallisten tai alueellisten 
tuotteiden saatavuus, asettaen etusijalle, 
niin pitkälle kuin se on mahdollista 
toteuttaa, unionista peräisin olevat tuotteet. 
Jäsenvaltiot voivat edistää erityisesti 
paikallisia tai alueellisia hankintoja, 
luonnonmukaisia tuotteita, lyhyitä 
toimitusketjuja tai ympäristöhyötyjä ja 
tarvittaessa asetuksella (EU) N:o 
1151/2012 perustettujen laatujärjestelmien 
nojalla tunnustettuja tuotteita.

”11. Jäsenvaltioiden on valittava jaettavat 
tai koulutuksellisiin 
liitännäistoimenpiteisiin sisällytettävät 
tuotteensa sellaisten objektiivisten 
perusteiden mukaan, joihin on kuuluttava 
yksi tai useampi seuraavista: terveys- ja 
ympäristönäkökohdat, kausiluonteisuus, 
vaihtelevuus tai paikallisten tai alueellisten 
tuotteiden saatavuus, asettaen etusijalle, 
niin pitkälle kuin se on mahdollista 
toteuttaa, unionista peräisin olevat tuotteet. 
Jäsenvaltiot voivat edistää erityisesti 
paikallisia tai alueellisia hankintoja, 
luonnonmukaisia tuotteita, lyhyitä 
toimitusketjuja tai ympäristöhyötyjä 
kestävät pakkausmateriaalit mukaan 
lukien ja tarvittaessa asetuksella (EU) N:o 
1151/2012 perustettujen laatujärjestelmien 
nojalla tunnustettuja tuotteita.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=EN#tocId33)
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Perustelu

Tarkistuksella pyritään edistämään kestävien pakkausmateriaalien käyttöä tässä ohjelmassa 
jaettavissa tuotteissa.
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15.10.2020 A8-0198/261

Tarkistus 261
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Eric Andrieu
S&D-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 – 4 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
62 artikla – 3 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

4 a) Korvataan 62 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut luvat ovat 
voimassa kolme vuotta niiden 
myöntämispäivästä. Tuottajaan, joka ei ole 
käyttänyt hänelle myönnettyä lupaa luvan 
voimassaoloaikana, kohdistetaan 
hallinnollisia seuraamuksia, joista 
säädetään asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
89 artiklan 4 kohdassa.

”3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut luvat ovat 
voimassa kolme vuotta niiden 
myöntämispäivästä. Tuottajaan, joka ei ole 
käyttänyt hänelle myönnettyä lupaa luvan 
voimassaoloaikana, kohdistetaan 
hallinnollisia seuraamuksia, joista 
säädetään asetuksen (EU) N:o 1306/2013 
89 artiklan 4 kohdassa. Jäsenvaltiot voivat 
kuitenkin päättää, että edellä 66 artiklan 1 
kohdassa tarkoitetut luvat ovat voimassa 
kuusi vuotta niiden myöntämispäivästä.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saamaan aikaan parempi maan hoito viininviljelyssä pidentämällä 
uudelleenistutuslupia kolmesta kahdeksaan vuoteen samaan tapaan kuin aiemmassa 
uudelleenistutusoikeuksien sääntelyssä. Uudelleenistutusluvan käytön lykkäämisellä voisi olla 
myönteisiä ympäristövaikutuksia, sillä maaperä voisi levätä ja bakteereita ja viruksia 
voitaisiin hävittää luonnollisella prosessilla kemiallisten aineiden käytön sijasta.
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15.10.2020 A8-0198/262

Tarkistus 262
Anne Sander
PPE-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 – 5 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
78 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

5 a) korvataan 78 artikla seuraavasti:
1. Sovellettavien kaupan pitämisen 
vaatimusten lisäksi liitteessä VII säädettyjä 
määritelmiä, nimityksiä ja 
myyntinimityksiä sovelletaan tarvittaessa 
seuraaviin aloihin tai tuotteisiin:

”1. Sovellettavien kaupan pitämisen 
vaatimusten lisäksi liitteessä VII säädettyjä 
määritelmiä, nimityksiä ja 
myyntinimityksiä sovelletaan tarvittaessa 
seuraaviin aloihin tai tuotteisiin:

a) naudanliha; a) naudanliha;

b) viini; b) viini;

c) ihmisravinnoksi tarkoitetut maito ja 
maitotuotteet;

c) ihmisravinnoksi tarkoitetut maito ja 
maitotuotteet;

d) siipikarjan liha; d) siipikarjan liha;

e) munat; e) munat;

f) ihmisravinnoksi tarkoitetut levitettävät 
rasvat; sekä

f) ihmisravinnoksi tarkoitetut levitettävät 
rasvat;

g) oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut oliivit. g) oliiviöljy ja syötäväksi tarkoitetut 
oliivit;

2. Liitteessä VII säädettyjä määritelmiä, 
nimityksiä tai myyntinimityksiä saa 
käyttää unionissa vain sellaisen tuotteen 
kaupan pitämiseksi, joka on kyseisessä 
liitteessä säädettyjen vastaavien 
vaatimusten mukainen.

h) sianliha;

3. Siirretään komissiolle valta antaa 227 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat liitteessä VII säädettyihin 
määritelmiin ja myyntinimityksiin 
tehtäviä muutoksia sekä poikkeuksia tai 

i) lampaanliha;
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vapautuksia niistä. Nämä delegoidut 
säädökset rajoitetaan tiukasti osoitettuihin 
tarpeisiin, jotka johtuvat muuttuvasta 
kuluttajakysynnästä, teknisestä 
kehityksestä tai tuoteinnovoinnin 
tarpeista.
4. Sen varmistamiseksi, että toimijoilla ja 
jäsenvaltioilla on selkeä ja 
asianmukainen käsitys liitteessä VII 
säädetyistä määritelmistä ja 
myyntinimityksistä, siirretään komissiolle 
valta antaa delegoituja säädöksiä 227 
artiklan mukaisesti eritelmiä ja 
soveltamista koskevien sääntöjen osalta.

j) vuohenliha;

5. Kuluttajien odotusten ja 
maitotuotteiden markkinoiden kehityksen 
ottamiseksi huomioon siirretään 
komissiolle valta antaa 227 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään maitotuotteet, joiden osalta 
eläinlaji, josta maito on peräisin, on 
mainittava, ellei maito ole nautaeläimestä, 
ja vahvistetaan asiaankuuluvat 
tarpeelliset säännöt.

k) hevosenliha ja

l) kaninliha.
2. Liitteessä VII säädettyjä määritelmiä, 
nimityksiä tai myyntinimityksiä saa 
käyttää unionissa vain sellaisen tuotteen 
kaupan pitämiseksi ja 
menekinedistämiseksi, joka on kyseisessä 
liitteessä säädettyjen vastaavien 
vaatimusten mukainen. Liitteessä VII 
voidaan kuvata edellytyksiä, joiden 
täyttyessä nimityksiä tai myyntinimityksiä 
suojataan kaupan pitämisen tai 
menekinedistämisen yhteydessä 
laittomalta kaupalliselta käytöltä, 
väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai 
mielleyhtymiltä.
3. Siirretään komissiolle valta antaa 227 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
jotka koskevat liitteessä VII säädettyihin 
määritelmiin ja myyntinimityksiin 
tehtäviä muutoksia sekä poikkeuksia tai 
vapautuksia niistä, lukuun ottamatta 
niitä, joista säädetään I a osassa. Nämä 
delegoidut säädökset rajoitetaan tiukasti 
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osoitettuihin tarpeisiin, jotka johtuvat 
muuttuvasta kuluttajakysynnästä, 
teknisestä kehityksestä tai 
tuoteinnovoinnin tarpeista.
4. Sen varmistamiseksi, että toimijoilla ja 
jäsenvaltioilla on selkeä ja 
asianmukainen käsitys liitteessä VII 
säädetyistä määritelmistä ja 
myyntinimityksistä, siirretään komissiolle 
valta antaa delegoituja säädöksiä 227 
artiklan mukaisesti eritelmiä ja 
soveltamista koskevien sääntöjen osalta.
4 a. Markkinoiden avoimuuden 
varmistamiseksi, kuluttajien odotusten 
täyttämiseksi ja lihamarkkinoiden 
kehityksen huomioon ottamiseksi 
siirretään komissiolle valta antaa 227 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla täydennetään liitteessä VII olevaa I 
a osaa täsmentämällä yksinomaan 
eläinten syötäville osille ja lihaa 
sisältäville tuotteille varattujen lihan, 
lihapalojen ja lihavalmisteiden 
myyntinimityksiä ja kuvauksia liitteen VII 
kyseisessä osassa vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti.
5. Kuluttajien odotusten ja 
maitotuotteiden markkinoiden kehityksen 
ottamiseksi huomioon siirretään 
komissiolle valta antaa 227 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa 
määritellään maitotuotteet, joiden osalta 
eläinlaji, josta maito on peräisin, on 
mainittava, ellei maito ole nautaeläimestä, 
ja vahvistetaan asiaankuuluvat 
tarpeelliset säännöt.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään laajentamaan kaupan pitämisen vaatimusten (määritelmät, nimitykset 
ja myyntinimitykset) soveltamisalaa ja antamaan komissiolle valta antaa delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään liitteessä VII olevaa I a osaa täsmentämällä yksinomaan 
eläinten syötäville osille ja lihaa sisältäville tuotteille varattujen lihan, lihapalojen ja 
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lihavalmisteiden myyntinimitykset ja kuvaukset liitteen VII kyseisessä osassa vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti.
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15.10.2020 A8-0198/263

Tarkistus 263
Anne Sander
PPE-ryhmän puolesta
Jérémy Decerle
Renew-ryhmän puolesta
Eric Andrieu
S&D-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 – 14 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
103 artikla

Nykyinen teksti Tarkistus

14 a) korvataan 103 artikla seuraavasti:
1. Suojattua alkuperänimitystä ja suojattua 
maantieteellistä merkintää saa käyttää kuka 
tahansa asianomaisen tuote-eritelmän 
mukaisesti tuotettua viiniä kaupan pitävä 
toimija.

”1. Suojattua alkuperänimitystä ja suojattua 
maantieteellistä merkintää saa käyttää kuka 
tahansa asianomaisen tuote-eritelmän 
mukaisesti tuotettua viiniä kaupan pitävä 
toimija.

2. Suojattu alkuperänimitys ja suojattu 
maantieteellinen merkintä sekä kyseistä 
suojattua nimeä käyttävä, asianomaisen 
tuote-eritelmän mukaisesti tuotettu viini on 
suojattu

2. Suojattu alkuperänimitys ja suojattu 
maantieteellinen merkintä sekä kyseistä 
suojattua nimeä käyttävä, asianomaisen 
tuote-eritelmän mukaisesti tuotettu viini on 
suojattu

a) kyseisen suojatun nimen suoralta tai 
välilliseltä kaupalliselta käytöltä

a) kyseisen suojatun nimen suoralta tai 
välilliseltä kaupalliselta käytöltä

i) vastaavissa tuotteissa, jotka eivät ole 
suojattua nimeä koskevan tuote-eritelmän 
mukaisia; tai

i) vastaavissa tuotteissa, jotka eivät ole 
suojattua nimeä koskevan tuote-eritelmän 
mukaisia; tai

ii) jos nimen käytöllä hyödynnetään 
alkuperänimityksen tai maantieteellisen 
merkinnän mainetta;

ii) jos nimen käytöllä hyödynnetään 
alkuperänimityksen tai maantieteellisen 
merkinnän mainetta tai sitä huononnetaan 
tai heikennetään, myös silloin, kun on 
kyse rekisteröidyn nimen käytöstä 
ainesosana;

b) väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai 
mielleyhtymiltä, vaikka tuotteen tai 
palvelun oikea alkuperä on merkitty tai 

b) väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai 
mielleyhtymiltä, vaikka tuotteen tai 
palvelun oikea alkuperä on merkitty tai 
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vaikka suojattu nimi on käännetty, 
litteroitu tai translitteroitu tai siihen on 
liitetty esimerkiksi ilmaisu "laatu", 
"tyyppi", "menetelmä", "tuotettu kuten", 
"jäljitelmä", "laatuinen", "tyyppinen" tai 
muu samankaltainen ilmaisu;

vaikka suojattu nimi on käännetty, 
litteroitu tai translitteroitu tai siihen on 
liitetty esimerkiksi ilmaisu ”laatu”, 
”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, 
”jäljitelmä”, ”laatuinen”, ”tyyppinen” tai 
muu samankaltainen ilmaisu, myös silloin, 
kun kyse on rekisteröityjen nimien 
käytöstä ainesosina;

c) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta 
merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen 
lähtöpaikkaa, alkuperää, tuotteen luonnetta 
tai olennaisia ominaisuuksia, jotka on 
merkitty sisä- tai ulkopakkaukseen, 
mainoksiin tai asianomaista viinituotetta 
koskeviin asiakirjoihin sekä tuotteen 
pakkaamiseen tavalla, joka on omiaan 
antamaan väärän kuvan sen alkuperästä;

c) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta 
merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen 
lähtöpaikkaa, alkuperää, tuotteen luonnetta 
tai olennaisia ominaisuuksia, jotka on 
merkitty sisä- tai ulkopakkaukseen, 
mainoksiin tai asianomaista viinituotetta 
koskeviin asiakirjoihin sekä tuotteen 
pakkaamiseen 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.

3. Suojatuista alkuperänimityksistä ja 
suojatuista maantieteellisistä 
merkinnöistä ei saa tulla unionissa 101 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
yleisnimiä.

d a) kaikilta vilpillisiltä merkinnöiltä, 
jotka liittyvät suojatun nimityksen kanssa 
kokonaan tai osittain samankaltaista tai 
mahdollisesti sekaannusta aiheuttavaan 
verkkotunnukseen.
3. Suojatuista alkuperänimityksistä ja 
suojatuista maantieteellisistä 
merkinnöistä ei saa tulla unionissa 101 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
yleisnimiä.
3 a. Edellä 2 kohdassa tarkoitettua suojaa 
sovelletaan myös tavaroihin, jotka 
saapuvat unionin tullialueelle ilman että 
niitä luovutetaan vapaaseen liikkeeseen 
unionin tullialueella, sekä tavaroihin, 
jotka myydään sähköisessä kaupassa 
unionissa.
3 b. Jos suojatulla alkuperänimityksellä 
varustetun viinin maantieteellisellä 
alueella on toinen suojattu 
alkuperänimitys, jonka maantieteellinen 
alue on suurempi, jäsenvaltiot voivat 
vahvistaa edellytykset, joiden mukaisesti 
kyseiset viinit voivat saada tämän toisen 
suojatun alkuperänimityksen. Nämä 
edellytykset on sisällytettävä kyseisten 
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viinien tuote-eritelmiin.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sääntelemään käytäntöä, jossa SAN- ja SMM-viinit, joiden 
maantieteellinen alue on toisen SAN- tai SMM-merkinnän kattama laajempi maantieteellinen 
alue, voivat hyötyä toisesta SAN- tai SMM-merkinnästä tai ne voidaan sekoittaa kyseisistä 
SAN- tai SMM-viineistä saatuihin viineihin. Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä edellytykset, 
joiden mukaisesti tällainen käytäntö sallitaan. Nämä edellytykset olisi sisällytettävä kyseisten 
viinien tuote-eritelmiin.
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Tarkistus 264
Anne Sander
PPE-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 – 31 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 1308/2013
Liite VII – I a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a) Lisätään liitteeseen VII kohta 
seuraavasti:
I a OSA: Liha, lihavalmisteet ja 
raakalihavalmisteet
I. Määritelmät
Tämän liitteen tässä osassa ’lihalla’ 
tarkoitetaan eläinten syötäviä osia, kuten 
esitetään asetuksen (EY) N:o 853/2004 
liitteessä I olevassa 1.2–1.8 kohdassa, 
myös verta.
’Raakalihavalmisteilla’ tarkoitetaan 
tuoretta lihaa, jauheliha mukaan 
luettuna, johon on lisätty elintarvikkeita, 
mausteita tai lisäaineita tai jota on 
jalostettu, mutta ei kuitenkaan niin, että 
lihan sisäinen lihassyyrakenne olisi 
muuttunut ja tuoreen lihan ominaisuudet 
olisivat hävinneet.
’Lihavalmisteilla’ tarkoitetaan jalostettuja 
tuotteita, jotka syntyvät lihan jalostuksen 
tai näiden jalostettujen tuotteiden 
jatkokäsittelyn tuloksena siten, että 
leikkuupinnan perusteella voidaan todeta, 
että tuoreen lihan ominaisuudet ovat 
kadonneet.
II. Myyntinimitykset
Lihaan liittyvät nimet ja myyntinimitykset, 
joita käytetään osoittamaan lihaa, 



AM\1215874FI.docx PE658.378v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

lihanpaloja ja lihavalmisteita asetuksen 
(EU) N:o 1169/2011 17 artiklan 
mukaisesti, on varattava yksinomaan 
eläinten syötäville osille ja lihaa 
sisältäville tuotteille.
Myyntinimitykset, joita käytetään 
osoittamaan siipikarjavalmisteita ja 
siipikarjan paloja, jotka on määritelty 
asetuksen (EU) N:o 543/2008, jossa 
vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 soveltamista koskevat 
yksityiskohtaiset säännöt, 1 artiklassa, 
tarkoittavat yksinomaan  eläinten syötäviä 
osia ja siipikarjanlihaa sisältäviä tuotteita.
Näitä myyntinimityksiä ei saa käyttää tai 
ilmoittaa merkinnöissä yli kolme 
prosenttia kasviproteiinia sisältävien 
elintarvikkeiden kuvaamiseksi, kaupan 
pitämiseksi tai myynninedistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Markkinoiden avoimuuden varmistamiseksi, kuluttajien odotusten täyttämiseksi ja 
lihamarkkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi tällä tarkistuksella pyritään ottamaan 
käyttöön ”lihaan”, ”raakalihavalmisteisiin” ja ”lihavalmisteisiin” liittyvät määritelmät sekä 
suojelemaan lihaan, lihanpaloihin ja lihavalmisteisiin liittyviä myyntinimityksiä erilaiselta 
käytöltä sellaisten tuotteiden tapauksessa, jotka eivät sisällä lihaa tai jotka eivät ole peräisin 
kyseisten eläinten syötävistä osista. On varmistettava joustavuus sellaisten elintarvikkeiden 
tapauksessa, jotka sisältävät lihaa tai kyseessä olevien eläinten syötäviä osia ja enintään 
3 prosenttia kasviproteiinia.


