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Ehdotus asetukseksi (KOM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 42
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Kaiken kyseisellä alalla hyväksyttävän 
yhteisön lainsäädännön ja politiikan on 
myötävaikutettava tässä asetuksessa 
määriteltyjen luonnonmukaisen 
maatalouden ja luonnonmukaisen 
tuotannon kehittämiseen. 
Luonnonmukaisella maataloudella on 
merkittävä rooli Euroopan unionin 
kestävän kehityksen politiikan 
täytäntöönpanossa.

Or. fr
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Perustelu

Luonnonmukainen maatalous on yhteydessä kestävän kehityksen politiikkaan. Näin ollen 
samoin kuin kestävän kehityksen politiikan tapauksessa on tarpeen varmistaa, että muussa 
politiikassa ja lainsäädännössä otetaan huomioon kyseinen tuotantomuoto ja että ne 
mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 43
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Olisi vahvistettava luonnonmukaisia 
tuotantosääntöjä koskevat yhteisön puitteet 
kasvi- ja eläintuotannon, luonnonmukaiseen 
tuotantoon siirtymistä koskevat säännöt 
mukaan luettuina, sekä jalostettujen 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotannon osalta. 
Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
vahvistaa kyseisten yleisten sääntöjen 
yksityiskohdat ja antaa vesiviljelyä koskevat 
yhteisön tuotantosäännöt.

(7) Olisi vahvistettava luonnonmukaisia 
tuotantosääntöjä koskevat yhteisön puitteet 
kasvi- ja eläintuotannon, luonnonmukaiseen 
tuotantoon siirtymistä koskevat säännöt 
mukaan luettuina, sekä jalostettujen 
elintarvikkeiden ja rehujen tuotannon osalta. 
Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
vahvistaa kyseisten yleisten sääntöjen 
yksityiskohdat.

Or. en

Perustelu

Koska vesiviljelyyn liittyy tiettyjä ympäristöongelmia ja se vaikuttaa huomattavasti 
ympäristöön, vesiviljelyä koskevia tuotantosääntöjä ei pitäisi hyväksyä 
komiteologiamenettelyllä (kuten nyt 10 artiklassa ehdotetaan) vaan säännöt olisi alistettava 
parlamentaariselle valvonnalle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 44
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Olisi vahvistettava luonnonmukaisia 
tuotantosääntöjä koskevat yhteisön puitteet 
kasvi- ja eläintuotannon, luonnonmukaiseen 
tuotantoon siirtymistä koskevat säännöt 
mukaan luettuina, sekä jalostettujen 

(7) Olisi vahvistettava luonnonmukaisia 
tuotantosääntöjä koskevat yhteisön puitteet 
kasvi- ja eläintuotannon, luonnonmukaiseen 
tuotantoon siirtymistä koskevat säännöt 
mukaan luettuina, sekä jalostettujen 
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elintarvikkeiden ja rehujen tuotannon osalta. 
Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
vahvistaa kyseisten yleisten sääntöjen 
yksityiskohdat ja antaa vesiviljelyä koskevat 
yhteisön tuotantosäännöt ja antaa 
vesiviljelyä koskevat yhteisön 
tuotantosäännöt.

elintarvikkeiden ja rehujen tuotannon osalta. 
Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta 
vahvistaa kyseisten yleisten sääntöjen 
yksityiskohdat ja antaa vesiviljelyä koskevat 
yhteisön tuotantosäännöt.

Or. es

Perustelu

Vaikka vesiviljelytuotteita ei voidakaan käsitellä täysin samalla tavalla kuin kalastustuotteita 
luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaisten tuotteiden merkintöjä koskevien säädösten 
yhteydessä, ne eivät ole myöskään täysin rinnastettavissa maataloustuotteisiin, kuten 
komission ehdotus osoittaa. Komission ehdotuksessa ei esitetä edes vähimmäisvaatimuksia 
vesiviljelyn käsittelylle tulevaisuudessa, vaan siinä ainoastaan viitataan tuleviin vaatimuksiin, 
jotka hallintokomitean on laadittava. Tästä syystä on tehokkuuden ja oikeusvarmuuden 
kannalta parempi, että komissio esittää vesiviljelystä erillisen ehdotuksen, joka sisältää 
vaatimukset, joita luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisten tuotteiden merkintöjen 
yhteydessä on noudatettava, ja että asianomaiset voivat tutustua aiheeseen ja keskustella siitä 
perinpohjaisesti. Tämä sama perustelu koskee kaikkia alla olevia tarkistuksia, joissa on kyse 
poistoista. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 45
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

(9 a) Synteettisten kasvinsuojeluaineiden 
käyttö on ristiriidassa luonnonmukaisen 
tuotannon kanssa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus ei kaipaa selityksiä ja on täysin yhdenmukainen johdanto-osan 10–13 kappaleiden 
kanssa, jotka liittyvät yksinomaan uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön, monivuotiseen 
viljelykiertoon ja lisälannoitteiden yhteensopivuuteen luonnonmukaisen tuotannon kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 46
Johdanto-osan 16 kappale

(16) Luonnonmukaista kotieläintuotantoa 
harjoitettaessa olisi noudatettava eläinten 
hyvinvointia koskevia tiukkoja standardeja, 
kunnioitettava eläinten lajikohtaisia 
käyttäytymistarpeita ja otettava eläinten 
terveydenhoidon perustaksi tautien 
ennaltaehkäisy. Tässä suhteessa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota eläinsuojiin, 
kotieläintuotannon käytäntöihin ja 
eläintiheyteen. Rotuja valittaessa olisi 
asetettava etusijalle hitaasti kasvavat kannat 
ja niiden kyky mukautua paikallisiin 
olosuhteisiin. Kotieläin- ja 
vesiviljelytuotantoa koskevissa 
täytäntöönpanosäännöissä olisi 
varmistettava, että ainakin tuotantotilojen 
eläinten suojelua koskevaa eurooppalaista 
yleissopimusta ja siihen liittyviä suosituksia 
noudatetaan.

(16) Luonnonmukaista kotieläintuotantoa 
harjoitettaessa olisi noudatettava eläinten 
hyvinvointia koskevia tiukkoja standardeja, 
kunnioitettava eläinten lajikohtaisia 
käyttäytymistarpeita ja otettava eläinten 
terveydenhoidon perustaksi tautien 
ennaltaehkäisy. Tässä suhteessa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota eläinsuojiin, 
kotieläintuotannon käytäntöihin ja 
eläintiheyteen. Rotuja valittaessa olisi
asetettava etusijalle hitaasti kasvavat kannat 
ja niiden kyky mukautua paikallisiin 
olosuhteisiin. Kotieläintuotantoa koskevissa 
täytäntöönpanosäännöissä olisi 
varmistettava, että ainakin tuotantotilojen 
eläinten suojelua koskevaa eurooppalaista 
yleissopimusta ja siihen liittyviä suosituksia 
noudatetaan.

Or. es

Perustelu

Sama perustelu kuin saman tarkistuksen esittäjän johdanto-osan 7 kappaleeseen esittämän 
tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 47
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Siihen asti kun vesiviljelyä koskevat 
yhteisön tuotantosäännöt annetaan, 
jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus 
soveltaa kansallisia standardeja, tai jollei 
niitä ole, jäsenvaltioiden hyväksymiä tai 
tunnustamia yksityisiä standardeja. 
Sisämarkkinoiden häiriöiden torjumiseksi 
jäsenvaltioiden olisi kuitenkin 
tunnustettava toistensa tuotantostandardit 

Poistetaan.
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tällä alalla.

Or. es

Perustelu

Sama perustelu kuin saman tarkistuksen esittäjän johdanto-osan 7 kappaleeseen esittämän 
tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 48
Johdanto-osan 21 kappale

(21) Tuotantosääntöjen soveltamisen osalta 
on asianmukaista säätää joustavuudesta, 
jotta luonnonmukaisen tuotannon 
standardeja ja vaatimuksia voitaisiin 
mukauttaa paikallisiin ilmasto-oloihin ja 
maantieteelliseen sijaintiin, erityisiin 
kotieläintuotannon käytäntöihin ja 
kehitysasteisiin. Näin voitaisiin soveltaa 
vähemmän tiukkoja standardeja, joiden on 
kuitenkin oltava yhteisön lainsäädännössä 
vahvistettujen erityisedellytysten rajoissa.

(21) Tuotantosääntöjen soveltamisen osalta 
on asianmukaista säätää tilapäisestä 
joustavuudesta ottaen huomioon erityisesti 
merkittävät suhdannevaihteluihin liittyvät 
ongelmat, jotka uhkaavat tilan 
elinkelpoisuutta. Siitä päättää viljelijä, ja 
sitä arvioidaan säännöllisesti tiiviissä 
yhteistyössä alan kaikkien toimijoiden 
kanssa kaupankäynnin vääristymien 
välttämiseksi. Näin voitaisiin soveltaa ajan 
myötä joustavampia standardeja, joiden on 
kuitenkin oltava yhteisön lainsäädännössä 
vahvistettujen erityisedellytysten mukaisia.

Or. fr

Perustelu

On tarpeen säätää joustavuutta koskevista toimista, mutta vain tilapäisesti ja tarkkaan 
säädettyjen edellytysten puitteissa (esimerkiksi viljelmän kuntoon kohdistuva vakava uhka, 
ihmisten terveyteen kohdistuva uhka, luonnonmukaisen tuotteen, materiaalin tms. tilapäinen 
puute, tilan elinkelpoisuuteen kohdistuva uhka, joka aiheutuu jostakin vakavasta 
tapahtumasta tai ylivoimaisesta esteestä). Ainoastaan tietyin edellytyksin toteutettavat 
tilapäiset toimenpiteet voidaan hyväksyä, jotta voidaan välttää sääntöjen rikkominen, 
luomuperiaatteiden heikentyminen sekä kuluttajien kyseistä alaa kohtaan tunteman 
luottamuksen heikkeneminen.
Ks. myös 16 artiklaan tehty tarkistus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 49
Johdanto-osan 36 kappale

(36) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Luonnonmukaista tuotantoa 
koskeva lainsäädäntö on tärkeä osa yhteistä 
maatalouspolitiikkaa, koska se liittyy 
läheisesti maatalousmarkkinoiden 
kehitykseen; sen vuoksi on aiheellista 
soveltaa kyseisen politiikan hoidossa 
käytettäviä lainsäädäntömenettelyjä. Tämän 
asetuksen mukaisesti komissiolle siirrettävää 
toimivaltaa olisi käytettävä 
päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa
säädetyn hallintokomiteamenettelyn
mukaisesti,

(36) Tämän asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä 
komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 
tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti. Luonnonmukaista tuotantoa 
koskeva lainsäädäntö on tärkeä osa yhteistä 
maatalouspolitiikkaa, koska se liittyy 
läheisesti maatalousmarkkinoiden 
kehitykseen, muttei kuitenkaan ole
aiheellista soveltaa kyseisen politiikan 
hoidossa käytettäviä 
lainsäädäntömenettelyjä. Tämän asetuksen 
mukaisesti komissiolle siirrettävää 
toimivaltaa olisi käytettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 artiklassa
säädetyn sääntelymenettelyn mukaisesti,

Or. fr

Perustelu

Tarkistus on tarpeen yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi 31 artiklaan tehdyn tarkistuksen 
kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 50
1 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin 
maanviljelystä tai vesiviljelystä peräisin 
oleviin tuotteisiin, jos ne on tarkoitettu 
pidettäväksi kaupan luonnonmukaisina 
tuotteina:

2. Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin 
maanviljelystä peräisin oleviin tuotteisiin, 
jos ne on tarkoitettu pidettäväksi kaupan 
luonnonmukaisina tuotteina:

Or. es
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Perustelu

Sama perustelu kuin saman tarkistuksen esittäjän johdanto-osan 7 kappaleeseen esittämän 
tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 51
1 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin 
maanviljelystä tai vesiviljelystä peräisin 
oleviin tuotteisiin, jos ne on tarkoitettu 
pidettäväksi kaupan luonnonmukaisina 
tuotteina:

2. Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin 
maanviljelystä peräisin oleviin tuotteisiin, 
jos ne on tarkoitettu pidettäväksi kaupan 
luonnonmukaisina tuotteina:

(Tarkistus vaikuttaa koko käsiteltävänä 
olevaan lainsäädäntötekstiin; jos se 
hyväksytään, tekniset korjaukset on tehtävä 
koko tekstiin.)

Or. en

Perustelu

Koska vesiviljelyyn liittyy tiettyjä ympäristöongelmia ja se vaikuttaa huomattavasti 
ympäristöön, vesiviljelyä koskevia tuotantosääntöjä ei pitäisi hyväksyä 
komiteologiamenettelyllä (kuten nyt 10 artiklassa ehdotetaan) vaan säännöt olisi alistettava 
parlamentaariselle valvonnalle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 52
1 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) elävät tai jalostamattomat 
vesiviljelytuotteet;

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Sama perustelu kuin saman tarkistuksen esittäjän johdanto-osan 7 kappaleeseen esittämän 
tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 53
1 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) elävät tai jalostamattomat 
vesiviljelytuotteet;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sama perustelu kuin saman tarkistuksen esittäjän 1 artiklan 2 kohdan johdantokappaleeseen 
esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 54
1 artiklan 2 kohdan d alakohta

d) ihmisravinnoksi tarkoitetut jalostetut 
vesiviljelytuotteet;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Sama perustelu kuin saman tarkistuksen esittäjän johdanto-osan 7 kappaleeseen esittämän 
tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 55
1 artiklan 2 kohdan d alakohta
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d) ihmisravinnoksi tarkoitetut jalostetut 
vesiviljelytuotteet;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Sama perustelu kuin saman tarkistuksen esittäjän 1 artiklan 2 kohdan johdantokappaleeseen 
esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 56
1 artiklan 2 kohdan e a alakohta (uusi)

e a) kalastustuotteet;

Or. en

Perustelu

Avovesikalastus olisi myös sisällytettävä tähän lainsäädäntöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 57
1 artiklan 2 kohdan e b alakohta (uusi)

e b) non-food-tuotteet.

Or. en

Perustelu

Luonnonmukaisesti tuotettujen joulukuusten ja kosmetiikan kaltaiset tuotteet olisi myös 
sisällytettävä tähän asetukseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 58
1 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta 
luonnonvaraisten eläinten metsästykseen ja 
kalastukseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Avovesikalastus olisi myös sisällytettävä tähän lainsäädäntöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 59
2 artiklan a alakohta

a) ’luonnonmukaisella tuotannolla’ 
tarkoitetaan tässä asetuksessa vahvistettujen 
tavoitteiden, periaatteiden ja sääntöjen 
mukaista luonnonmukaisten
tuotantomenetelmien käyttöä maatiloilla 
sekä mainittujen tavoitteiden, periaatteiden 
ja sääntöjen mukaisia toimia, jotka liittyvät 
tuotteen jatkojalostukseen, 
kauppakunnostukseen ja merkitsemiseen;

a) ’luonnonmukaisella tuotannolla’ 
tarkoitetaan tässä asetuksessa vahvistettujen 
tavoitteiden, periaatteiden ja sääntöjen 
mukaista luonnollisten ja terveiden
tuotantomenetelmien käyttöä maatiloilla 
sekä mainittujen tavoitteiden, periaatteiden 
ja sääntöjen mukaisia toimia, jotka liittyvät 
tuotteen jatkojalostukseen, 
kauppakunnostukseen ja merkitsemiseen;

Or. pl

Perustelu

Nykyinen määritelmä on kehämääritelmä. On määriteltävä luonnonmukaiset 
tuotantomenetelmät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 60
2 artiklan b alakohta
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b) ’luonnonmukaisella tuotteella’ 
tarkoitetaan luonnonmukaisesta tuotannosta 
saatua maataloustuotetta;

b) ’luonnonmukaisella tuotteella’ 
tarkoitetaan sellaisesta luonnonmukaisesta 
tuotannosta saatua maataloustuotetta, jossa 
ei ole käytetty tai todettu synteettisiä 
kasvinsuojeluaineita, muuntogeenisiä 
organismeja sisältäviä tuotteita eikä rehuja 
tai aineksia, jotka muodostuvat kokonaan 
tai osittain muuntogeenisistä 
organismeista;

Or. en

Perustelu

Tarkistus painottaa luomuviljelyn tavoitteita ja tekee kuluttajille ymmärrettäväksi 
tavanomaisten tuotteiden ja luomuviljelijöiden toimittamien laatutuotteiden välisen eron.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 61
2 artiklan e alakohta

e) ’vesiviljelyllä’ tarkoitetaan vesieliöiden 
kasvatusta tai viljelyä, jossa käytetyllä 
tekniikalla on tarkoitus lisätä kyseisten 
eliöiden tuotantoa ympäristön luonnollista 
kapasiteettia suuremmaksi; eliöt pysyvät 
koko kasvatus- tai viljelyvaiheen ja myös 
niiden korjuuvaiheen ajan luonnollisen tai 
oikeushenkilön omaisuutena;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Sama perustelu kuin saman tarkistuksen esittäjän johdanto-osan 7 kappaleeseen esittämän 
tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 62
2 artiklan m alakohta
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m) ’vaatimustenmukaisuusmerkinnällä’ 
tarkoitetaan tiettyjen standardien tai muiden 
normien noudattamisen varmentavaa 
merkintää;

m) ’vaatimustenmukaisuusmerkinnällä’ 
tarkoitetaan tiettyistä standardeista tai 
muista normeista johdettujen vaatimusten
noudattamisen varmentavaa merkintää;

Or. pl

Perustelu

Ehdotuksella halutaan tarkentaa kielenkäyttöä esittämällä määritelmä laatua koskevan EN 
ISO 9000 -sarjan tai ympäristönhallintaa koskevan EN ISO 140000 -sarjan kaltaisissa 
eurooppalaisissa standardeissa käytetyn terminologian mukaisesti, koska niissä 
noudattaminen on määritelty vaatimusten noudattamisena.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 63
2 artiklan r alakohta

r) ’tuotteella, jonka tuotannossa on käytetty 
muuntogeenisiä organismeja’ tarkoitetaan 
elintarvikkeiden ja rehujen lisäaineita, 
aromeja, vitamiineja, entsyymejä, teknisiä 
apuaineita, eräitä eläinten ruokinnassa 
käytettäviä (direktiivin 82/471/ETY 
mukaisia) tuotteita, kasvinsuojelutuotteita, 
lannoitteita ja maanparannusaineita, jotka on 
tuotettu antamalla organismille ravinnoksi 
aineksia, jotka ovat kokonaan tai osittain 
muuntogeenisiä organismeja;

r) ’tuotteella, joka on valmistettu 
muuntogeenisen organismin avulla’ 
tarkoitetaan elintarvikkeiden ja rehujen 
lisäaineita, aromeja, vitamiineja, 
entsyymejä, teknisiä apuaineita, eräitä 
eläinten ruokinnassa käytettäviä 
(direktiivin 82/471/ETY mukaisia) tuotteita, 
kasvinsuojelutuotteita, lannoitteita ja 
maanparannusaineita, jotka on tuotettu 
antamalla organismille ravinnoksi aineksia, 
jotka ovat kokonaan tai osittain 
muuntogeenisiä organismeja;

Or. fr

Perustelu

On parempi käyttää samaa määritelmäkategoriaa, "valmistettu muuntogeenisen organismin 
avulla" (englanniksi "produced with GMO" ilmauksen "by" sijaan), jotta säilytetään 
yhdenmukaisuus puiteasetuksen (EY) N:o 1829/2003 johdanto-osan 16 kappaleen kanssa. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 64
2 artiklan v a alakohta (uusi)

v a) ’kalastuksella’ tarkoitetaan 
luonnonvaraisten kalojen pyydystämistä 
avovesistä osana kaupallista toimintaa;

Or. en

Perustelu

Luonnonvaraisten kalojen pyytäminen kaupallisena toimintana olisi myös sisällytettävä tähän 
lainsäädäntöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 65
2 artiklan v b alakohta (uusi)

v b) ’non-food-tuotteella’ tarkoitetaan 
sellaista ihmisravinnoksi kelpaamatonta 
tuotetta, joka suurelta osin koostuu 
luonnonmukaisista maataloustuotteista.

Or. en

Perustelu

Luonnonmukaisesti tuotettujen joulukuusten ja kosmetiikan kaltaiset tuotteet olisi myös 
sisällytettävä tähän asetukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 66
4 artikla

Kaikkeen luonnonmukaiseen tuotantoon 
sovelletaan seuraavia periaatteita:

Kaikessa luonnonmukaisessa tuotannossa 
sovelletaan seuraavia periaatteita:

a) Suositaan elävien organismien ja 
mekaanisten tuotantomenetelmien käyttöä 

a) Käytetään ainoastaan eläviä organismeja
ja mekaanisia tuotantomenetelmiä, sillä
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synteettisten ainesten sijasta; synteettisten ainesten ja synteettisia aineita 
käyttävien tuotantomenetelmien käyttö on 
sallittu ainoastaan asetuksen 16 artiklan 
mukaisesti;

b) käytetään mieluummin luonnonaineksia 
kuin kemiallisesti syntetisoituja aineksia, 
joita voidaan käyttää vain jos 
luonnonaineksia ei ole kaupallisesti 
saatavilla;

b) käytetään ainoastaan luonnonaineksia, 
sillä kemiallisesti syntetisoituja aineksia 
voidaan käyttää vain jos luonnonaineksia ei 
ole tilapäisesti saatavilla ja asetuksen 
16 artiklassa säädettyjen poikkeusten 
mukaisesti; 

c) muuntogeenisiä organismeja ja tuotteita, 
jotka on tuotettu muuntogeenisistä 
organismeista tai joiden tuotannossa on 
käytetty muuntogeenisiä organismeja, ei saa 
käyttää eläinlääkintätuotteita lukuun 
ottamatta;

c) muuntogeenisiä organismeja ja tuotteita, 
jotka on tuotettu muuntogeenisistä 
organismeista tai joiden tuotannossa on 
käytetty muuntogeenisiä organismeja, ei 
käytetä eläinlääkintätuotteita lukuun 
ottamatta; 

d) luonnonmukaista tuotantoa koskevat 
säännöt mukautetaan paikallisiin 
olosuhteisiin, kehitysasteisiin ja erityisiin 
kotieläintuotannon käytäntöihin ottaen 
huomioon luonnonmukaisen tuotannon 
yhtenäinen määritelmä.

Or. es

Perustelu

Kyseisessä a) ja b) kohdassa esitetyt sanamuodot ovat epämääräisiä ja heikentävät näitä 
periaatteita. Kohdat on muotoiltava päättäväisemmin, mutta kuitenkin siten, ettei kielletä 
mahdollisuutta turvautua synteettisiin aineksiin ja muihin kuin mekaanisiin 
tuotantomenetelmiin vakavissa ja pakottavissa, joissa on toimittava nopeasti ja 
luonnonmukaista tuotantoa koskevista periaatteista ja säännöistä poiketen.

Kyseisen d) kohdan poistaminen vaikuttaa tarpeelliselta ja asianmukaiselta, sillä se lisää 
joustavuutta ja tapauksia, joissa voidaan myöntää poikkeus (ks. 16 artiklaan esitetty 
tarkistus).

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 67
4 artiklan b alakohta

b) käytetään mieluummin luonnonaineksia 
kuin kemiallisesti syntetisoituja aineksia,

b) käytetään mieluummin luonnonaineksia 
kuin kemiallisesti syntetisoituja aineksia;
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joita voidaan käyttää vain jos 
luonnonaineksia ei ole kaupallisesti 
saatavilla;

Or. pl

Perustelu

Ei ole määritelty, mihin tarkoitukseen syntetisoituja aineksia voidaan käyttää. On 
turvallisempaa estää niiden käyttö kokonaan muutoin paitsi tarkemmin määritellyissä 
yksittäistapauksissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 68
4 artiklan c alakohta

c) muuntogeenisiä organismeja ja tuotteita, 
jotka on tuotettu muuntogeenisistä 
organismeista tai joiden tuotannossa on 
käytetty muuntogeenisiä organismeja, ei 
saa käyttää eläinlääkintätuotteita lukuun 
ottamatta;

c) muuntogeenisiä organismeja ja tuotteita, 
jotka on tuotettu muuntogeenisistä 
organismeista tai muuntogeenisten 
organismien avulla, ei saa käyttää 
eläinlääkintätuotteita lukuun ottamatta;

Or. fr

Perustelu

Yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi puiteasetuksen (EY) N:o 1829/2003 johdanto-osan 16 
kappaleen kanssa määritelmä "tuotettu muuntogeenisistä organismeista" (englanniksi 
"produced from GMO") on erotettava selvästi määritelmästä "valmistettu muuntogeenisten 
organismien avulla" (englanniksi "produced with GMO").

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 69
4 artiklan c alakohta

c) muuntogeenisiä organismeja ja tuotteita, 
jotka on tuotettu muuntogeenisistä 
organismeista tai joiden tuotannossa on 
käytetty muuntogeenisiä organismeja, ei saa 

c) muuntogeenisiä organismeja ja tuotteita, 
jotka on tuotettu muuntogeenisistä 
organismeista tai joiden tuotannossa on 
käytetty muuntogeenisiä organismeja, ei saa 
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käyttää eläinlääkintätuotteita lukuun 
ottamatta;

käyttää; 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 70
4 artiklan c alakohta

c) muuntogeenisiä organismeja ja tuotteita, 
jotka on tuotettu muuntogeenisistä 
organismeista tai joiden tuotannossa on 
käytetty muuntogeenisiä organismeja, ei saa 
käyttää eläinlääkintätuotteita lukuun 
ottamatta;

c) muuntogeenisiä organismeja ja tuotteita, 
jotka on tuotettu muuntogeenisistä 
organismeista tai joiden tuotannossa on 
käytetty muuntogeenisiä organismeja, ei saa 
käyttää;

Or. en

Perustelu

Täydellisyyden vuoksi eläinlääkintätuotteita ei pitäisi jättää tämän asetuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle. Koska markkinoilla on nykyisin laajat valikoimat luonnonmukaisesti tuotettuja 
eläinlääkintätuotteita, kyseisiä lääkkeitä olisi käytettävä luonnonmukaisessa maataloudessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 71
4 artiklan c a alakohta (uusi)

c a) ionisoivan säteilyn käyttö on kiellettyä;

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 72
4 artiklan d a alakohta (uusi)

d a) luonnonmukaisella tuotannolla 
säilytetään ja luodaan työpaikkoja, sen 
avulla viljelijöiden ja kuluttajien on 
mahdollista luoda yhteiskunnallinen 
sopimus kestäville käytänteille, laadukkaan 
ruuan tuotannolle ja kulutukselle, mukaan
luettuina yhdistetyt toimenpiteet 
luonnonsuojelulle, kestävälle tuotannolle ja 
lähimarkkinoinnille;

Or. en

Perustelu

Tavoitteiden on heijastettava luomutuotannon yhdentävää tehtävää liittämällä suojelu ja 
laadukas tuotanto hyvin määriteltyyn tuotantojärjestelmään. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 73
4 artiklan d b alakohta (uusi)

d b) luonnonmukaisella tuotannolla 
varmistetaan tuotteen laatu, yhtenäisyys ja 
jäljitettävyys ravintoketjun läpi;

Or. en

Perustelu

Tavoitteiden on heijastettava luomutuotannon yhdentävää tehtävää liittämällä suojelu ja 
laadukas tuotanto hyvin määriteltyyn tuotantojärjestelmään. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Roberto Musacchio

Tarkistus 74
5 artiklan c kohta



PE 372.199v01-00 18/49 AM\612856FI.doc

FI

c) uusiutumattomia luonnonvaroja ja 
maatilojen ulkopuolisia tuotantopanoksia 
käytetään mahdollisimman vähän;

c) uusiutumattomia luonnonvaroja ja 
maatilojen ulkopuolisia tuotantopanoksia 
käytetään mahdollisimman vähän ja 
luomuviljelijöiden on edistettävä 
uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä;

Or. en

Perustelu

Luomutuotannon tavoitteiden mukaisesti haitallisia vaikutuksia olisi vältettävä antamalla 
luomuviljelijöille mahdollisuus käyttää pääasiassa uusiutuvia energianlähteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 75
5 artiklan n alakohta

n) vesiviljelyssä pidetään haitalliset 
ympäristövaikutukset mahdollisimman 
vähäisinä;

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Sama perustelu kuin saman tarkistuksen esittäjän johdanto-osan 7 kappaleeseen esittämän 
tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 76
5 artiklan o alakohta

o) vesiviljelyssä käytettävä rehu saadaan 
kestävästä kalastuksesta tai se muodostuu 
pääasiassa luonnonmukaisesti tuotetuista 
maatalousaineksista ja luonnollisista 
muista kuin maatalousaineksista;

Poistetaan.

Or. es
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Perustelu

Sama perustelu kuin saman tarkistuksen esittäjän johdanto-osan 7 kappaleeseen esittämän 
tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 77
6 artiklan b alakohta

b) lisäaineita ja teknisiä apuaineita käytetään 
mahdollisimman vähän ja vain silloin, kun 
niiden käyttäminen on teknisistä syistä 
olennaista;

b) lisäaineita ja teknisiä apuaineita käytetään 
mahdollisimman vähän;

Or. pl

Perustelu

Tekniset syyt eivät ole riittävä perusta lisäaineiden ja teknisten apuaineiden käyttöön. 
Luomutuotannossa tietyt teknologiat on vain hylättävä (esim. elintarvikkeiden säilytysajan 
pidennys), haluttuja tavoitteita ei voida saavuttaa luonnollisella tavalla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 78
7 artiklan 1 kohta

1. Tilan koko kaupallista osaa on hoidettava 
niiden vaatimusten mukaisesti, joita 
sovelletaan luonnonmukaiseen tuotantoon 
tai siihen siirtymiseen.

1. Tilan koko kaupallista osaa on hoidettava 
niiden vaatimusten mukaisesti, joita 
sovelletaan luonnonmukaiseen tuotantoon 
tai siihen siirtymiseen.

Asetuksen 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
vahvistettujen erityisedellytysten mukaisesti 
tilasta voidaan kuitenkin erottaa täysin 
erillisiä yksiköitä, joita ei hoideta 
luonnonmukaista tuotantoa koskevien 
vaatimusten mukaisesti.

Jos tilaa ei toisen alakohdan mukaisesti 
käytetä kokonaisuudessaan 
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luonnonmukaiseen tuotantoon, viljelijän 
on pidettävä luonnonmukaiseen tuotantoon 
käytettävät maa, eläimet ja tuotteet erillään 
muusta tilasta ja pidettävä asianmukaista 
rekisteriä erilläänpidon osoittamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tilan jakaminen tämän asetuksen mukaisesti hoidettavaan osaan ja perinteisesti hoidettavaan 
osaan ei ole hyväksyttävää, koska väärinkäyttöä on hyvin vaikea välttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 79
7 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Asetuksen 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
vahvistettujen erityisedellytysten mukaisesti 
tilasta voidaan kuitenkin erottaa täysin 
erillisiä yksiköitä, joita ei hoideta 
luonnonmukaista tuotantoa koskevien 
vaatimusten mukaisesti.

Asetuksen 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
vahvistettujen erityisedellytysten mukaisesti 
tilasta voidaan kuitenkin erottaa täysin 
erillisiä yksiköitä, joita ei hoideta ekologista
tuotantoa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Luonnonmukaista tuotantoa ei ole määritelty.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 80
7 artiklan 2 kohta

2. Viljelijä ei saa käyttää muuntogeenisiä 
organismeja tai niistä tuotettuja tuotteita, jos 
hän on tietoinen niiden esiintymisestä 
tuotteen mukana seuraavan 
päällysmerkinnän tai muun asiakirjan 

2. Viljelijä ei saa käyttää muuntogeenisiä 
organismeja taikka niistä tai niillä tuotettuja 
tuotteita.
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ansiosta.

Jos viljelijä käyttää kolmannelta osapuolelta 
ostamiansa tuotteita luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden tai rehujen tuottamiseksi, 
hänen on pyydettävä myyjää todistamaan,
ettei toimitettujen tuotteiden tuotannossa ole 
käytetty muuntogeenisiä organismeja.

Jos viljelijä tai joku muu 
luonnonmukaisten tuotteiden tarjoaja 
käyttää kolmannelta osapuolelta ostamiansa 
tuotteita luonnonmukaisten elintarvikkeiden 
tai rehujen tuottamiseksi, hänen on 
pyydettävä myyjää todistamaan, ettei 
toimitettujen tuotteiden tuotannossa ole 
käytetty muuntogeenisiä organismeja ja 
etteivät tuotteet myöskään sisällä niitä.

Jos kyseessä on muuntogeenisten 
organismien satunnainen tai sellainen 
esiintyminen tuotteessa, jota ei teknisesti 
voida estää, toimijoiden on todistettava 
ryhtyneensä kaikkiin tarvittaviin toimiin 
kyseisen esiintymisen estämiseksi.

Or. en

Perustelu

Muuntogeenisten organismien käyttö on selvästi kielletty 4 artiklassa. On kuitenkin 
vaadittava takeet, kun tuotteita ostetaan kolmannelta osapuolelta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 81
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Jos viljelijä käyttää kolmannelta osapuolelta 
ostamiansa tuotteita luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden tai rehujen tuottamiseksi, 
hänen on pyydettävä myyjää todistamaan, 
ettei toimitettujen tuotteiden tuotannossa ole 
käytetty muuntogeenisiä organismeja.

Jos viljelijä käyttää kolmannelta osapuolelta 
ostamiansa tuotteita luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden tai rehujen tuottamiseksi, 
hänen on pyydettävä myyjää todistamaan 
kirjallisesti, ettei toimitettujen tuotteiden 
tuotannossa ole käytetty muuntogeenisiä 
organismeja.

Or. pl

Perustelu

Kirjallisella todistuksella todistetaan, että tuote noudattaa määriteltyä sääntöjä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 82
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Jos viljelijä käyttää kolmannelta osapuolelta 
ostamiansa tuotteita luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden tai rehujen tuottamiseksi, 
hänen on pyydettävä myyjää todistamaan, 
ettei toimitettujen tuotteiden tuotannossa
ole käytetty muuntogeenisiä organismeja.

Jos viljelijä käyttää kolmannelta osapuolelta 
ostamiansa tuotteita luonnonmukaisten 
elintarvikkeiden tai rehujen tuottamiseksi, 
myyjän on käyttäjän pyynnöstä todistettava, 
ettei toimitettuja tuotteita ole tuotettu 
muuntogeenisistä organismeista tai 
muuntogeenisten organismien avulla.

Or. fr

Perustelu

Jos muuntogeenisistä organismeista valmistettujen tuotteiden käyttö kielletään 
luonnonmukaisessa maataloudessa, käyttäjä on velvoitettava pyytämään todistus siitä, ettei 
muuntogeenisiä organismeja ole käytetty, ja tavaran toimittaja on velvoitettava antamaan 
kyseinen todistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 83
8 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) lisäksi voidaan käyttää lannoitteita ja 
maanparannusaineita, jotka ovat 
luonnonmukaista tuotantoa koskevien 
tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia, jos 
ne on hyväksytty 11 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Lannoitteiden ja maanparannusaineiden käyttö on vastoin 2 artiklassa tarkoitettuja 
luomutuotannon periaatteita.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 84
8 artiklan 1 kohdan i alakohta

i) ainoastaan luonnonmukaisesti tuotettuja 
siemeniä ja lisäysaineistoja voidaan käyttää. 
Emokasveja, joista siemenet ja kasvullinen 
lisäysaineisto saadaan, on pitänyt viljellä 
tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti 
vähintään yhden sukupolven ajan tai kahden 
kasvukauden ajan, jos kyseessä ovat 
monivuotiset viljelmät.

i) ainoastaan luonnonmukaisesti tuotettuja 
siemeniä, jotka voivat sisältää jäänteitä 
enintään 0,1 prosentin suuruisesta, 
satunnaisesta muuntogeenisten 
organismien esiintymisestä, ja 
lisäysaineistoja voidaan käyttää. 
Emokasveja, joista siemenet ja kasvullinen 
lisäysaineisto saadaan, on pitänyt viljellä 
tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti 
vähintään yhden sukupolven ajan tai kahden 
kasvukauden ajan, jos kyseessä ovat 
monivuotiset viljelmät.

Or. en

Perustelu

Siemenet ovat yksi suurimmista muuntogeenisten organismien esiintymislähteistä 
luomuviljelyssä. Jotta asetuksen tavoite säilyttää luomutuotanto vapaana muuntogeenisistä 
organismeista voidaan saavuttaa, on loogista aloittaa poistamalla näiden suurimmat 
esiintymislähteet luomutuotannosta. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 85
8 artiklan 1 kohdan i alakohta

i) ainoastaan luonnonmukaisesti tuotettuja 
siemeniä ja lisäysaineistoja voidaan käyttää. 
Emokasveja, joista siemenet ja kasvullinen 
lisäysaineisto saadaan, on pitänyt viljellä 
tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti 
vähintään yhden sukupolven ajan tai 
kahden kasvukauden ajan, jos kyseessä 
ovat monivuotiset viljelmät.

i) ainoastaan luonnonmukaisesti tuotettuja 
siemeniä ja lisäysaineistoja voidaan käyttää. 
Emokasveja, joista siemenet ja kasvullinen 
lisäysaineisto saadaan, on pitänyt viljellä 
tämän asetuksen sääntöjen mukaisesti 
vähintään yhden sukupolven.

Or. pl
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Perustelu

Jos monivuotisia viljelmiä ei ole hoidettu luonnonmukaisin menetelmin alusta alkaen, 
myrkylliset aineet ja saasteet voivat kerääntyä kudoksiin ja siirtyä lisäysaineistoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 86
9 artiklan b kohdan v alakohta

v) luonnonmukaisesti kasvatetut kotieläimet 
on pidettävä erillään tai helposti 
erotettavissa muista kotieläimistä;

v) luonnonmukaisesti kasvatetut kotieläimet 
on pidettävä erillään muista kotieläimistä;

Or. pl

Perustelu

Poistettu kohta on ristiriitainen – käytännössä kotieläimiä ei välttämättä eroteta elinikänsä 
aikana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 87
9 artiklan d kohdan ii alakohta

ii) eläimillä on oltava jatkuva pääsy 
laitumelle tai niiden käytössä on jatkuvasti 
oltava karkearehua;

ii) eläimillä on oltava jatkuva pääsy 
laitumelle;

Or. pl

Perustelu

Eläinten kasvatus, jossa käytetään ainoastaan karkearehua, voisi olla osa suljettua 
järjestelmää ja näin ollen sillä rikottaisiin 9 artiklan b kohdan iii alakohtaa, jonka mukaan 
kotieläimillä on oltava jatkuvasti pääsy vapaalle liikkuma-alueelle.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 88
9 artiklan d kohdan v alakohta

v) vieroittamattomia nisäkkäitä on ruokittava 
luonnollisella, mielellään emän maidolla;

v) vieroittamattomia nisäkkäitä on ruokittava 
emän maidolla;

Or. pl

Perustelu

Toisesta kotieläinlajista saatu maito ei tyydytä riittävästi eläinten kehitys- ja fysiologisia 
tarpeita ja se rikkoisi 9 artiklan b kohdan ii alakohtaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 89
9 artiklan e kohdan ii alakohta

ii) taudin puhjetessa hoitoon on ryhdyttävä 
välittömästi eläinten kärsimyksen 
estämiseksi; lääkehoitoa (myös 
antibiootteja) voidaan käyttää tarvittaessa, 
jos fytoterapeuttisten, homeopaattisten ja 
muiden tuotteiden käyttö ei tule kyseeseen.

ii) taudin puhjetessa hoitoon on ryhdyttävä 
välittömästi eläinten kärsimyksen 
estämiseksi; lääkehoitoa (myös 
antibiootteja) voidaan käyttää tarvittaessa, 
jos fytoterapeuttisten ja muiden tuotteiden 
käyttö ei tule kyseeseen.

Or. pl

Perustelu

Homeopaattisten tuotteiden terapauttista vaikutusta ei ole todistettu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carmen Fraga Estévez

Tarkistus 90
10 artikla

10 artikla Poistetaan.
Vesiviljelyä koskevat tuotantosäännöt
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1. Komissio vahvistaa 31 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä ja 
II osastossa säädettyjä tavoitteita ja 
periaatteita noudattaen luonnonmukaiseen 
vesiviljelyyn sovellettavat tuotantosäännöt, 
luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymistä 
koskevat säännöt mukaan luettuina.

2. Siihen asti kun 1 kohdassa tarkoitetut 
säännöt annetaan, sovelletaan kansallisia 
sääntöjä, tai jos niitä ei ole, sovelletaan 
jäsenvaltioiden hyväksymiä tai 
tunnustamia yksityisiä standardeja sillä 
edellytyksellä, että niiden tavoitteet ja 
periaatteet ovat samat kuin II osastossa 
vahvistetut.

Or. es

Perustelu

Sama perustelu kuin saman tarkistuksen esittäjän johdanto-osan 7 kappaleeseen esittämän 
tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 91
11 artiklan 1 kohdan b alakohta 

b) lannoitteet ja maanparannusaineet; Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Lannoitteiden ja maanparannusaineiden käyttö on vastoin 2 artiklassa tarkoitettuja 
luomutuotannon periaatteita (ks. 8 artiklan 1 kohdan c alakohta).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 92
12 artikla

Seuraavia sääntöjä sovelletaan tiloihin, joilla 
aloitetaan luonnonmukaisen tuotannon 
harjoittaminen:

Seuraavia sääntöjä sovelletaan tiloihin, joilla 
aloitetaan luonnonmukaisen tuotannon 
harjoittaminen:

a) Luonnonmukaisia tuotantomenetelmiä 
käyttäen viljellyn viljelmän ensimmäistä 
kasvukautta edeltävänä aikana ei ole saanut 
käyttää luonnonmukaisessa maataloudessa 
kiellettyjä tuotteita 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
määritellyn ajanjakson ajan;

a) Luonnonmukaisia tuotantomenetelmiä 
käyttäen viljellyn viljelmän ensimmäistä 
kasvukautta edeltävänä aikana ei ole saanut 
käyttää luonnonmukaisessa maataloudessa 
kiellettyjä tuotteita kolmen vuoden ajan;

b) tilalla olevat kotieläimet voidaan katsoa 
luonnonmukaisiksi 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen
määritellyn siirtymäkauden jälkeen;

b) tilalla olevat kotieläimet voidaan katsoa 
luonnonmukaisiksi kolmen vuoden 
siirtymäkauden jälkeen;

c) maitoa ja maitotuotteita, jotka on saatu 
lypsyeläimistä, jotka aiemmin olivat ei-
luonnonmukaisia, saa myydä 
luonnonmukaisina 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
määritellyn ajanjakson kuluttua;

c) maitoa ja maitotuotteita, jotka on saatu 
lypsyeläimistä, jotka aiemmin olivat ei-
luonnonmukaisia, saa myydä 
luonnonmukaisina kahden vuoden kuluttua;

d) Jos osalla tilayksikköä harjoitetaan 
luonnonmukaista tuotantoa ja osa on 
siirtymässä luonnonmukaiseen tuotantoon, 
viljelijän on pidettävä maa-alat, eläimet ja 
tuotteet erillään ja pidettävä asianmukaista 
rekisteriä erilläänpidon osoittamiseksi.

d) Jos osalla tilayksikköä harjoitetaan 
luonnonmukaista tuotantoa ja osa on 
siirtymässä luonnonmukaiseen tuotantoon, 
viljelijän on pidettävä maa-alat, eläimet ja 
tuotteet erillään ja pidettävä asianmukaista 
rekisteriä erilläänpidon osoittamiseksi.

Komissio voi muuttaa ensimmäisessä 
alakohdassa vahvistettuja aikoja 
31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
menettelyn mukaisesti.
Tiloihin, joilla aloitetaan luonnonmukaisen 
tuotannon harjoittaminen, sovelletaan 
tämän asetuksen V osaston säännöksiä.

Or. fr

Perustelu

Komissio ehdottaa niiden määräaikojen päättämistä komitologiamenettelyssä, joita on 
noudatettava, ennen kuin maataloustuotannon muutosvaiheessa olevan tilan tuotantoa 
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voidaan pitää luonnonmukaisena. Määräajoista on kuitenkin parempi säätää 
lainsäädännössä, jotta niitä viljelijöitä, jotka haluavat muuttaa tilansa luomutilaksi, voidaan 
tuoda heti laajalti esille, koska komitologiamenettelyä sovelletaan ainoastaan asetettujen 
määräaikojen tarkistamiseen tilanteiden kehittymisen mukaan.

Luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymässä oleviin tiloihin on tarpeen soveltaa tarkastuksia ja 
sertifiointia koskevia säännöksiä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 93
13 artiklan 4 kohdan 1 alakohta

4. Rehunvalmistaja ei saa käyttää 
muuntogeenisiä organismeja tai niistä 
tuotettuja tuotteita, jos hän on tietoinen 
niiden esiintymisestä tuotteen mukana 
seuraavan päällysmerkinnän tai muun 
asiakirjan ansiosta.

4. Rehunvalmistaja ei saa käyttää 
muuntogeenisiä organismeja tai niistä 
tuotettuja tuotteita. Toimijoiden on 
ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin 
muuntogeenisten organismien esiintymisen 
estämiseksi ja todistettava, ettei niitä 
esiinny.

Or. en

Perustelu

Toimijoiden on kaikin keinon estettävä muuntogeenisten organismien esiintymisen rehussa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 94
13 artiklan 4 kohdan 2 alakohta

Jos rehunvalmistaja käyttää kolmannelta 
osapuolelta ostamiansa tuotteita 
luonnonmukaisten rehujen tuottamiseksi, 
hänen on pyydettävä myyjää todistamaan, 
että toimitettujen tuotteiden tuotannossa ei
ole käytetty muuntogeenisiä organismeja.

Jos rehunvalmistaja käyttää kolmannelta 
osapuolelta ostamiansa tuotteita 
luonnonmukaisten rehujen tuottamiseksi, 
myyjän on rehunvalmistajan pyynnöstä 
todistettava, ettei toimitettuja tuotteita ole 
tuotettu muuntogeenisistä organismeista tai 
muuntogeenisten organismien avulla.

Or. fr
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Perustelu

Jos muuntogeenisistä organismeista valmistettujen tuotteiden käyttö kielletään 
luonnonmukaisessa maataloudessa, käyttäjä on velvoitettava pyytämään todistus siitä, ettei 
muuntogeenisiä organismeja ole käytetty, ja tavaran toimittaja on velvoitettava antamaan 
kyseinen todistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 95
13 artiklan 4 kohdan 2 alakohta

Jos rehunvalmistaja käyttää kolmannelta 
osapuolelta ostamiansa tuotteita 
luonnonmukaisten rehujen tuottamiseksi, 
hänen on pyydettävä myyjää todistamaan, 
että toimitettujen tuotteiden tuotannossa ei 
ole käytetty muuntogeenisiä organismeja.

Jos rehunvalmistaja käyttää kolmannelta 
osapuolelta ostamiansa tuotteita 
luonnonmukaisten rehujen tuottamiseksi, 
hänen on pyydettävä myyjää todistamaan 
kirjallisesti, että toimitettujen tuotteiden 
tuotannossa ei ole käytetty muuntogeenisiä 
organismeja.

Or. pl

Perustelu

Kirjallisella todistuksella todistetaan, että tuote noudattaa määriteltyä sääntöjä (ks. 7 artiklan 
2 kohta).

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 96
14 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Jos jalostaja käyttää kolmannelta osapuolelta 
ostamiansa aineksia tai teknisiä apuaineita 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden tai 
rehujen tuottamiseksi, hänen on pyydettävä 
myyjää todistamaan, että toimitettujen 
tuotteiden tuotannossa ei ole käytetty 
muuntogeenisiä organismeja.

Jos jalostaja käyttää kolmannelta osapuolelta 
ostamiansa aineksia tai teknisiä apuaineita 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden tai 
rehujen tuottamiseksi, myyjän on 
rehunjalostajan pyynnöstä todistettava,
ettei toimitettuja tuotteita ole tuotettu 
muuntogeenisistä organismeista tai 
muuntogeenisten organismien avulla.

Or. fr
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Perustelu

Jos muuntogeenisistä organismeista valmistettujen tuotteiden käyttö kielletään 
luonnonmukaisessa maataloudessa, käyttäjä on velvoitettava pyytämään todistus siitä, ettei 
muuntogeenisiä organismeja ole käytetty, ja tavaran toimittaja on velvoitettava antamaan 
kyseinen todistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 97
14 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Jos jalostaja käyttää kolmannelta osapuolelta 
ostamiansa aineksia tai teknisiä apuaineita 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden tai 
rehujen tuottamiseksi, hänen on pyydettävä 
myyjää todistamaan, että toimitettujen 
tuotteiden tuotannossa ei ole käytetty 
muuntogeenisiä organismeja.

Jos jalostaja käyttää kolmannelta osapuolelta 
ostamiansa aineksia tai teknisiä apuaineita 
luonnonmukaisten elintarvikkeiden tai 
rehujen tuottamiseksi, hänen on pyydettävä 
myyjää todistamaan kirjallisesti, että 
toimitettujen tuotteiden tuotannossa ei ole 
käytetty muuntogeenisiä organismeja.

Or. pl

Perustelu

Kirjallisella todistuksella todistetaan, että tuote noudattaa määriteltyä sääntöjä (ks. edellä).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde and Johannes Blokland

Tarkistus 98
14 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltiot voivat säilyttää 
jalostettujen elintarvikkeiden tuotantoa 
koskevat tiukemmat säännöt tai esittää 
niitä sillä ehdolla, että säännöt noudattavat 
yhteisön lainsäädäntöä ja ne eivät estä tai 
rajoita tämän lainsäädännön mukaisten 
tuotteiden vapaata liikkuvuutta.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus säätää tiukempia sääntöjä jalostettujen 
elintarvikkeiden tuotannolle luomutuotannossa. Tämä mahdollistaa tärkeän kilpailun 
eettisemmistä tuotteista ja tarjoaa kuluttajille suuremmat luomutuotteiden valikoimat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 99
15 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltiot voivat säilyttää eräiden 
tuotteiden ja aineiden käyttöä jalostuksessa 
koskevat tiukemmat säännöt tai esittää 
niitä sillä ehdolla, että säännöt noudattavat 
yhteisön lainsäädäntöä ja ne eivät estä tai 
rajoita tämän lainsäädännön mukaisten 
tuotteiden vapaata liikkuvuutta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus säätää tiukempia sääntöjä eräiden tuotteiden ja 
aineiden käytölle luomutuotannossa. Tämä mahdollistaa tärkeän kilpailun eettisemmistä 
tuotteista ja tarjoaa kuluttajille suuremmat luomutuotteiden valikoimat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 100
16 artiklan otsikko

Lievemmät tuotantosäännöt Tilapäiset poikkeukset tuotantosääntöihin

Or. fr

Perustelu

Tähän artiklaan sisältyvät erilaiset toimet ja säännökset ovat monisanaisia ja kattavat 
sellaisia tapauksia (vrt. luonnonmukaiseen tuotantoon siirtyminen), joiden osalta on selvää, 
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että tarvitaan tilapäisesti tiettyä joustavuutta.

Lisäksi on tarpeen asettaa erilaiseen tärkeysjärjestykseen edellytykset, jotka mahdollistavat 
luonnonmukaiseen maatalouteen liittyvien sääntöjen joustavamman soveltamisen, ja vähentää 
niitä.

Ainoastaan erityistoimenpiteet pitäisi käsitellä komitologiamenettelyssä.

On olennaisen tärkeää, että kaikista luonnonmukaiseen maatalouteen liittyvistä säännöistä 
tehtävistä poikkeuksista ilmoitetaan toimivaltaisille viranomaisille sertifiointilaitokset 
mukaan luettuina ja että tarkastuslaitokset arvioivat ja valvovat paikan päällä 
toimintasuunnitelmaa, jota viljelijä ehdottaa selvitäkseen läpikäymästään erityistilanteesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 101
16 artiklan 1 kohta

1. Komissio voi 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä, 2 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä ja II osastossa 
vahvistettuja tavoitteita ja periaatteita 
noudattaen säätää poikkeuksien 
myöntämisestä tuotantosääntöihin, jotka 
vahvistetaan 1, 2 ja 3 luvussa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistukseen tulee sama perustelu kuin saman tekijän 16 artiklan otsikkoon esittämään 
tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 102
16 artiklan 1 kohta

1. Komissio voi 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä, 2 kohdassa 
säädettyjä edellytyksiä ja II osastossa 
vahvistettuja tavoitteita ja periaatteita 
noudattaen säätää poikkeuksien 
myöntämisestä tuotantosääntöihin, jotka 

1. Odottamattomissa, tätä lainsäädäntöä 
koskevien osapuolten valvonnan 
ulkopuolella olevissa tilanteissa, jotka 
estävät heitä noudattamasta tässä 
asetuksessa säädettyjä normeja, on 
mahdollista II osastossa vahvistettuja 
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vahvistetaan 1, 2 ja 3 luvussa. tavoitteita ja periaatteita noudattaen 
myöntää poikkeuksia tähän lainsäädäntöön 
ylivoimaisen esteen periaatteen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lintuinfluenssan tai luonnonkatastrofien kaltaisissa tapauksissa olisi oltava mahdollisuus 
myöntää luomuviljelijöille lyhytaikaisia tätä asetusta koskevia poikkeuksia. Tästä syystä 
kyseisissä tapauksissa ohjeellisena periaatteena olisi oltava ylivoimaisen esteen periaate eikä 
komitologiamenettely.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 103
16 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja 
poikkeuksia on myönnettävä 
mahdollisimman vähän, ja niiden 
myöntäminen on sallittua ainoastaan, jos:

2. Tämän asetuksen II osastossa 
säädettyjen tavoitteiden ja periaatteiden 
mukaisesti poikkeuksia on myönnettävä 
mahdollisimman vähän, ja niitä suodaan 
vain tilapäisesti ja ainoastaan, jos:

Or. fr

Perustelu

Tarkistukseen tulee sama perustelu kuin saman tekijän 16 artiklan otsikkoon esittämään 
tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 104
16 artiklan 2 kohta

2. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuja 
poikkeuksia on myönnettävä 
mahdollisimman vähän, ja niiden 
myöntäminen on sallittua ainoastaan, jos:

2. Poikkeusten on oltava lyhytkestoisia ja 
ne on poistettava heti, kun edellytykset sen 
sallivat.
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a) poikkeukset ovat tarpeen 
luonnonmukaista tuotantoa aloittavien 
tilayksiköiden elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi erityisesti niille tiloille, 
jotka sijaitsevat alueilla, joilla 
luonnonmukainen tuotanto on vasta 
kehittymässä;
b) poikkeukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että luonnonmukaista 
tuotantoa voidaan jatkaa tiloilla, joihin 
kohdistuu ilmastollisia, maantieteellisiä tai 
rakenteellisia rajoitteita;
c) poikkeukset ovat tarpeen rehun, 
siementen, kasvullisen lisäysaineiston, 
elävien eläinten ja muiden 
tuotantopanosten saatavuuden 
varmistamiseksi silloin kun tällaisia 
tuotantopanoksia ei ole kaupallisesti 
saatavilla luonnonmukaisina;
d) poikkeukset ovat tarpeen 
maatalousperäisten ainesten saatavuuden 
varmistamiseksi silloin kun tällaisia 
aineksia ei ole kaupallisesti saatavilla 
luonnonmukaisina;
e) poikkeukset ovat tarpeen erityisten 
luonnonmukaisten kotieläinten hoitoon 
liittyvien erityisongelmien ratkaisemiseksi;
f) poikkeukset ovat tarpeen perinteisten 
elintarvikkeiden tuotannon jatkuvuuden 
varmistamiseksi vähintään yhden 
sukupolven ajan;
g) väliaikaiset toimenpiteet ovat tarpeen, 
jotta luonnonmukainen tuotanto voi jatkua 
tai alkaa uudelleen katastrofien jälkeen;
h) kyseessä ovat tapaukset, joissa yhteisön 
lainsäädännön perusteella määrätään 
ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun 
liittyviä rajoituksia ja velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Lintuinfluenssan tai luonnonkatastrofien kaltaisissa tapauksissa olisi oltava mahdollisuus 
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myöntää luomuviljelijöille lyhytaikaisia tätä asetusta koskevia poikkeuksia. Tästä syystä 
kyseisissä tapauksissa ohjeellisena periaatteena olisi oltava ylivoimaisen esteen periaate eikä 
komitologiamenettely.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 105
16 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) poikkeukset ovat tarpeen 
luonnonmukaista tuotantoa aloittavien 
tilayksiköiden elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi erityisesti niille tiloille, 
jotka sijaitsevat alueilla, joilla 
luonnonmukainen tuotanto on vasta 
kehittymässä;

a) väliaikaiset toimenpiteet ovat tarpeen 
ylivoimaisen esteen tapauksessa, jotta 
luonnonmukainen tuotanto voi jatkua tai 
alkaa uudelleen ylivoimaisen esteen 
tapauksessa erityisesti, kun on kyse 
viljelmiin tai maatilan elinkelpoisuuteen 
kohdistuvista vakavista uhkista;

Or. fr

Perustelu

Tarkistukseen tulee sama perustelu kuin saman tekijän 16 artiklan otsikkoon esittämään 
tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 106
16 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) poikkeukset ovat tarpeen 
luonnonmukaista tuotantoa aloittavien 
tilayksiköiden elinkelpoisuuden 
varmistamiseksi erityisesti niille tiloille, 
jotka sijaitsevat alueilla, joilla 
luonnonmukainen tuotanto on vasta 
kehittymässä;

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Säännöstä voidaan käyttää väärin. Elinkelvottomilla ei-luomutiloilla ei ole varoja investoida 
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uusiin tuotantotekniikoihin kuten luonnonmukaiseen tuotantoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 107
16 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) poikkeukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että luonnonmukaista 
tuotantoa voidaan jatkaa tiloilla, joihin 
kohdistuu ilmastollisia, maantieteellisiä tai 
rakenteellisia rajoitteita;

b) poikkeukset ovat tarpeen sen 
varmistamiseksi, että luonnonmukaista 
tuotantoa voidaan jatkaa tiloilla, joihin 
kohdistuu huomattavia maantieteellisiä tai 
suhdanteisiin liittyviä rajoitteita, jotka 
uhkaavat tilan elinkelpoisuutta;

Or. fr

Perustelu

Tarkistukseen tulee sama perustelu kuin saman tekijän 16 artiklan otsikkoon esittämään 
tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 108
16 artiklan 2 kohdan b a alakohta (uusi)

b a) kyseessä ovat tapaukset, joissa yhteisön 
lainsäädännön perusteella määrätään 
ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun 
liittyviä rajoituksia ja velvoitteita;

Or. fr

Perustelu

Tarkistukseen tulee sama perustelu kuin saman tekijän 16 artiklan otsikkoon esittämään 
tarkistukseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 109
16 artiklan 2 kohdan f alakohta

f) poikkeukset ovat tarpeen perinteisten 
elintarvikkeiden tuotannon jatkuvuuden 
varmistamiseksi vähintään yhden 
sukupolven ajan;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistukseen tulee sama perustelu kuin saman tekijän 16 artiklan otsikkoon esittämään 
tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 110
16 artiklan 2 kohdan g alakohta

g) väliaikaiset toimenpiteet ovat tarpeen,
jotta luonnonmukainen tuotanto voi jatkua 
tai alkaa uudelleen katastrofien jälkeen;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tarkistukseen tulee sama perustelu kuin saman tekijän 16 artiklan otsikkoon esittämään
tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 111
16 artiklan 2 kohdan h alakohta

h) kyseessä ovat tapaukset, joissa yhteisön 
lainsäädännön perusteella määrätään 

Poistetaan.
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ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun 
liittyviä rajoituksia ja velvoitteita.

Or. fr

Perustelu

Tarkistukseen tulee sama perustelu kuin saman tekijän 16 artiklan otsikkoon esittämään 
tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 112
16 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Kaikista 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavista tilapäisistä poikkeuksista on 
ilmoitettava viipymättä sen jäsenvaltion, 
jonka lainsäädännön piiriin tuottaja 
kuuluu, toimivaltaisille viranomaisille tai 
tarkastus- ja sertifiointilaitokselle tai -
laitoksille.
Kyseisestä ilmoituksesta on käytävä selvästi 
ja tarkasti ilmi todettu tilanne, toteutetut 
toimet, niiden kesto sekä todetun tilanteen 
torjumiseksi ja korjaamiseksi käytetyt 
materiaalit, valmistusaineet, tuotteet ja 
tuotantopanokset.
Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten 
tai tarkastuslaitoksen tai -laitosten on 
annettava lausunto niin pian, kuin se on 
mahdollista, ja ilmoitettava asiasta 
viipymättä tuottajalle. Lausunto on 
toimitettava viipymättä 
sertifiointilaitoksille.
Jos tuottajan toteuttama 
toimenpide/toteuttamat toimenpiteet 
herättää/herättävät vastustusta, 
toimivaltaisten viranomaisten tai
tarkastuslaitosten on ehdotettava 
vaihtoehtoja, joiden ne katsovat parhaiten 
vastaavan kuvattua tilannetta. 
Tarkastus on suoritettava niin pian, kuin se 
on mahdollista, tämän asetuksen V osaston 
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säännösten mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tarkistukseen tulee sama perustelu kuin saman tekijän 16 artiklan otsikkoon esittämään 
tarkistukseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 113
16 artiklan 3 kohta

3. Komissio voi 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen säätää 
erityisedellytyksistä, joita sovelletaan
1 kohdan mukaisten poikkeusten 
soveltamiseen.

3. Komissio laatii 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen luettelon 
tilanteista, joissa sovelletaan ylivoimaisen 
esteen periaatetta.

Or. en

Perustelu

Lintuinfluenssan tai luonnonkatastrofien kaltaisissa tapauksissa olisi oltava mahdollisuus 
myöntää luomuviljelijöille lyhytaikaisia tätä asetusta koskevia poikkeuksia. Tästä syystä 
kyseisissä tapauksissa ohjeellisena periaatteena olisi oltava ylivoimaisen esteen periaate eikä 
komitologiamenettely.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Amendment 114
17 artiklan 3 kohta

3. Liitteessä I lueteltuja ilmaisuja sekä 
niiden johdoksia ja lyhenteitä ei saa käyttää 
yksin eikä yhdistelmänä tuotteesta, jos sen 
on merkitty sisältävän muuntogeenisiä 
organismeja, koostuvan muuntogeenisistä 
organismeista tai olevan tuotettu 
muuntogeenisistä organismeista.

3. Liitteessä I lueteltuja ilmaisuja sekä 
niiden johdoksia ja lyhenteitä ei saa käyttää 
yksin eikä yhdistelmänä tuotteesta, jos sen 
on merkitty sisältävän muuntogeenisiä 
organismeja, koostuvan muuntogeenisistä 
organismeista tai olevan tuotettu 
muuntogeenisistä organismeista tai 
muuntogeenisten organismien avulla.
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Or. fr

Perustelu

Yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi puiteasetuksen (EY) N:o 1829/2003 johdanto-osan 16 
kappaleen kanssa määritelmä "tuotettu muuntogeenisistä organismeista" (englanniksi 
"produced from GMO") on erotettava selvästi määritelmästä "valmistettu muuntogeenisten 
organismien avulla" (englanniksi "produced with GMO").

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 115
17 artiklan 3 kohta

3. Liitteessä I lueteltuja ilmaisuja sekä 
niiden johdoksia ja lyhenteitä ei saa käyttää 
yksin eikä yhdistelmänä tuotteesta, jos sen 
on merkitty sisältävän muuntogeenisiä 
organismeja, koostuvan muuntogeenisistä 
organismeista tai olevan tuotettu 
muuntogeenisistä organismeista.

3. Liitteessä I lueteltuja ilmaisuja sekä 
niiden johdoksia ja lyhenteitä ei saa käyttää 
yksin eikä yhdistelmänä tuotteesta, jos se 
sisältää muuntogeenisiä organismeja, 
koostuu muuntogeenisistä organismeista tai 
on tuotettu muuntogeenisistä organismeista.

Or. pl

Perustelu

Tarvitaan tiukempia rajoituksia estämään kuluttajien tarkoituksellinen harhautus jättämällä 
pois täydelliset tuotetiedot pakkausmerkinnöistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 116
21 artikla

Merkintöjä koskevat erityisvaatimukset Merkintöjä koskevat erityisvaatimukset 
sellaisten tilojen tapauksessa, joilla 

aloitetaan luonnonmukaisen tuotannon 
harjoittaminen

On ehdottomasti kiellettyä viitata 
mainintaan "luonnonmukainen 
maatalous". Ainoastaan mainintaa 
"siirtymässä luonnonmukaiseen 
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maatalouteen" voidaan käyttää.
Mainintaa "siirtymässä luonnonmukaiseen 
maatalouteen" voidaan käyttää vasta 
siirtymävaiheen toisesta vuodesta alkaen, 
kun toimivaltaiset viranomaiset tai 
tarkastuslaitokset ovat antaneet lausunnon.

Komissio vahvistaa 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
merkintöjä koskevat erityisvaatimukset, 
joita sovelletaan luonnonmukaiseen 
tuotantoon siirtymässä olevilta tiloilta 
peräisin oleviin luonnonmukaisiin rehuihin
ja tuotteisiin.

Komissio vahvistaa 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
merkintöjä koskevat erityissäännökset, jotka 
ovat muita, kuin edellisen alakohdan 
säännös, joita sovelletaan 
luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymässä 
olevilta tiloilta peräisin oleviin 
luonnonmukaisiin rehuihin ja tuotteisiin. 

Or. fr

Perustelu

Luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymässä olevilta tiloilta peräisin olevien 
maataloustuotteiden merkintöjä koskevat keskeiset säännökset eivät voi kuulua 
komitologiamenettelyn piiriin lukuun ottamatta erityissäännöksiä, jotka on tarpeen vahvistaa 
tässä asetuksessa. Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 5 artiklan 5 kohdan b) alakohdassa viitataan 
vähintään 12 kuukauden pituisen aikarajan noudattamiseen ennen sadonkorjuuta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 117
24 artiklan 3 kohdan 3 alakohta

Sertifikaatista ja 
vaatimustenmukaisuusmerkinnästä 
perittävien maksujen on oltava kohtuulliset.

Sertifikaatista ja 
vaatimustenmukaisuusmerkinnästä 
perittävien maksujen on katettava 
valvonnasta sekä sertifikaatin ja 
vaatimustenmukaisuusmerkinnän 
myöntämisestä aiheutuvat kustannukset.

Or. pl

Perustelu

Kohteen määrittelyllä estetään maksujen kohoaminen liian korkeiksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 118
27 artiklan 3 kohdan a alakohta

a) kyseinen tuote on tuotettu yhteisössä 
luonnonmukaiseen tuotantoon sovellettavia 
tuotantostandardeja vastaavien standardien 
mukaisesti tai Codex Alimentarius -ohjeissa 
vahvistettujen kansainvälisesti hyväksyttyjen 
standardien mukaisesti;

a) kyseinen tuote on tuotettu yhteisössä 
luonnonmukaiseen tuotantoon sovellettavia 
tuotantostandardeja vastaavien standardien 
mukaisesti tai Kansainvälisen luomualan 
järjestöjen liiton (IFOAM) antamissa 
luonnonmukaisen tuotannon 
perusstandardeissa vahvistettujen 
kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien 
mukaisesti;

Or. en

Perustelu

IFOAMin perusstandardit perustuvat kansainvälisiin, tarkastuslaitosten toimintaa koskeviin 
ISO-normeihin ja niitä on lisäksi kehitetty ottamaan huomioon tietyt edellytykset 
luomutuotannon ja jalostuksen tarkastamiseksi.

IFOAMin perusstandardeja ja hyväksymisperusteita pidetään yleisesti kansainvälisinä 
ohjeina, jotka voivat olla perustana kansallisille standardeille ja tarkastusjärjestelmille; 
standardien tekijät ja lainsäätäjät ovat myös käyttäneet niitä viitemateriaalina kansallisissa 
ja kansainvälisissä foorumeissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 119
27 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) tuottajaan on sovellettu 
valvontajärjestelmää, joka on yhteisön 
valvontajärjestelmää vastaava tai Codex 
Alimentarius -ohjeiden mukainen;

b) tuottajaan on sovellettu 
valvontajärjestelmää, joka on yhteisön 
valvontajärjestelmää vastaava tai IFOAMin 
luonnonmukaisen tuotannon 
perusstandardien mukainen;

Or. en

Perustelu

Sama perustelu kuin saman tarkistuksen esittäjän 27 artiklan 3 kohdan a alakohtaan 
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esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 120
27 artiklan 4 kohdan 1 alakohta

4. Komissio hyväksyy 31 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen kolmannet maat, joiden 
tuotantostandardit ja valvontajärjestelyt 
vastaavat yhteisön tuotantostandardeja ja 
valvontajärjestelmää tai jotka ovat Codex 
Alimentarius -ohjeissa vahvistettujen 
kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien 
mukaiset, ja laatii tällaisten maiden 
luettelon.

4. Komissio hyväksyy 31 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen kolmannet maat, joiden 
tuotantostandardit ja valvontajärjestelyt 
vastaavat yhteisön tuotantostandardeja ja 
valvontajärjestelmää tai jotka ovat 
IFOAMin luonnonmukaisen tuotannon 
perusstandardeissa vahvistettujen 
kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien 
mukaiset, ja laatii tällaisten maiden 
luettelon.

Or. en

Perustelu

Sama perustelu kuin saman tarkistuksen esittäjän 27 artiklan 3 kohdan a alakohtaan 
esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 121
27 artiklan 5 kohdan 3 alakohta

Tutkiessaan hyväksymishakemusta komissio 
pyytää tarkastuslaitokselta tarvittavat tiedot. 
Komissio voi antaa kolmannen maan 
tuotantosääntöjen ja tarkastuslaitoksen 
toteuttamien valvontatoimien tarkastamisen 
paikalla asiantuntijoiden tehtäväksi.

Tutkiessaan hyväksymishakemusta komissio 
pyytää tarkastuslaitokselta tarvittavat tiedot. 
Komissio antaa kolmannen maan 
tuotantosääntöjen ja tarkastuslaitoksen 
toteuttamien valvontatoimien tarkastamisen 
paikalla asiantuntijoiden tehtäväksi.

(Jos tarkistus hyväksytään, kyseistä artiklaa 
ehdotuksessa neuvoston asetukseksi 
asetuksen (ETY) N:o 2092/91muuttamisesta 
muutetaan vastaavasti.)

Or. fr
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Perustelu

Tuotantosääntöjä ja kyseessä olevan laitoksen valvontatoimintaa on tarpeen arvioida 
paikalla kolmannessa maassa, jota varten komissio on vastaanottanut 
hyväksymishakemuksen. Tämä kuuluu välttämättömään kuluttajien luottamuksen 
vahvistamiseen, mitä tulee luonnonmukaisen tuotannon alaan sekä Euroopan unionissa että 
tuontituotteiden osalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 122
28 artiklan 1 a kohta (uusi)

Jäsenvaltiot voivat 9 ja 10 artiklassa 
säädettyjen sääntöjen mukaisesti säilyttää 
eläimiä ja eläintuotteita koskevat 
tiukemmat säännöt tai esittää niitä sillä 
ehdolla, että säännöt noudattavat yhteisön 
lainsäädäntöä ja ne eivät estä tai rajoita 
tämän lainsäädännön mukaisten muiden 
eläinten tai eläintuotteiden vapaata 
liikkuvuutta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden nykyisin luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa käyttämien käytänteiden 
moninaisuus edellyttää, että jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa tiukempia sääntöjä 
alueidensa eläimiin ja alueillaan tuotettuihin eläintuotteisiin.

Vaikuttaa lisäksi järkevältä, että komission eläinten hyvinvointia koskevassa 
toimintasuunnitelmassa (2006/2046(INI)) esittämä vähimmäisdirektiivien periaate 
ulotettaisiin myös koskemaan eläinten hyvinvointia luomutuotannossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anne Ferreira

Tarkistus 123
31 artikla

Luonnonmukaisen tuotannon 
hallintokomitea

Luonnonmukaisen tuotannon 
sääntelykomitea
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1. Komissiota avustaa luonnonmukaisen 
tuotannon hallintokomitea, jäljempänä 
’komitea’.

1. 1. Komissiota avustaa luonnonmukaisen 
tuotannon sääntelykomitea, jäljempänä 
’komitea’.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

3. Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 
3 kohdassa säädetty määräaika on kolme 
kuukautta.
4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä. 4. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä 

päätöksen 1999/468/EY 7 artiklan 
mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Koska tähän ehdotukseen asetukseksi sisältyy vähän yhdenmukaistamisnormeja, on parempi, 
että komitologiamenettelyssä toteutettavat erilaiset toimet kuuluvat sääntelykomitean 
tehtäviin, joka kutsuu jäsenvaltiot mukaan päätöksentekoprosessiin, eivätkä hallintokomitean 
tehtäviin.

Päinvastoin kuin päätöksen 1999/468/EY 4 artiklassa, sen 5 artiklassa ei viitata mihinkään 
määräaikaan, joten 3 kohta on tarpeen poistaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 124
31 artiklan 1 kohta

1. Komissiota avustaa luonnonmukaisen 
tuotannon hallintokomitea, jäljempänä 
’komitea’.

1. Komissiota avustaa luonnonmukaisen 
tuotannon sääntelykomitea, jäljempänä 
’komitea’.

(Tarkistus vaikuttaa koko käsiteltävänä 
olevaan lainsäädäntötekstiin; jos se 
hyväksytään, tekniset korjaukset on tehtävä 
koko tekstiin.)

Or. en

Perustelu

Jotta tämä asetus olisi mahdollisimman avoin, asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteet on 
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säilytettävä ja komitologiamenettelyn käyttö on rajoitettava minimiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 125
31 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 
I–VIII liitettä. 

Or. en

Perustelu

Jotta tämä asetus olisi mahdollisimman avoin, asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteet on 
säilytettävä ja komitologiamenettelyn käyttö on rajoitettava minimiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 126
31 artiklan 2 kohta

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Jotta tämä asetus olisi mahdollisimman avoin, asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteet on 
säilytettävä ja komitologiamenettelyn käyttö on rajoitettava minimiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 127
31 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Komissio ilmoittaa Euroopan 
parlamentille asetukseen suunnitelluista 
muutoksista komitologiamenettelyllä ja 
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ottaa niitä koskevan parlamentin kannan 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Parlamentille on ilmoitettava kaikista päätöksistä ehdotetun komitologiamenettelyn kautta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde

Tarkistus 128
31 a artikla (uusi)

31 a artikla
1. Perustetaan komitea, jonka komissio on 
nimittänyt ja jossa on edustajat Euroopan 
tasolla työskentelevistä sidosryhmistä. 
Näitä ryhmiä ovat COPA, IFOAM, EEB, 
BEUC ja EURO-COOP.
2. Komiteaa on kuultava ennen kuin 
komissio ehdottaa muutoksia 
komitologiamenettelyn nojalla. Komission 
on noudatettava komitean suosituksia.
3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisten luomutuottajien edustajien osallistuminen päätöksentekoon voi vain edistää 
parhaita käytäntöjä ja innovatiivisista menetelmistä saatua kokemusta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin

Tarkistus 129
31 b artikla (uusi)

31 b artikla
Päätöksestä 1999/468/EY poiketen 
31 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
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menettelyn mukaisesti hyväksytty 
komission päätös kumotaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastustaa sitä 
kolmen kuukauden kuluessa.

Or. en

Perustelu

Luomuviljelyä ovat kehittäneet kansalaisyhteiskunnan järjestöt – mukana olivat kuluttajat, 
kauppiaat, viljelijät ja jakelijat. Tämän perinteen huomioon ottaen tämän asetuksen 
avoimuutta ja demokraattisia rakenteita on vahvistettava. Kun täytäntöönpanoa koskevia 
päätöksiä tehdään asetuksen puitteissa, menettelyyn on sisällytettävä tiedotus suurelle 
yleisölle ja Euroopan parlamentille. Jotta avoimuudella olisi todellista vaikutusta, 
parlamentilla on oltava veto-oikeus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 130
32 artikla

Komissio vahvistaa 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä ja II osastossa 
säädettyjä tavoitteita ja periaatteita 
noudattaen tämän asetuksen soveltamista 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Niihin 
sisältyvät erityisesti yksityiskohtaiset 
säännöt, jotka koskevat:

Komissio vahvistaa 31 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä ja II osastossa 
säädettyjä tavoitteita ja periaatteita 
noudattaen tämän asetuksen soveltamista 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt. 

a) III osastossa vahvistettuja 
tuotantosääntöjä erityisesti niiden 
erityisvaatimusten ja -edellytysten osalta, 
joita luonnonmukaisten tuotteiden 
viljelijöiden ja muiden tuottajien on 
noudatettava;
b) IV osastossa säädettyjä 
merkintäsääntöjä;
c) V osastossa säädettyä 
valvontajärjestelmää erityisesti niiden 
erityisperusteiden osalta, jotka liittyvät 
tehtävien siirtämiseen yksityisille 
tarkastuslaitoksille ja tällaisten laitosten 
hyväksymisedellytyksiin;
d) VI osastossa vahvistettuja kolmansista 
maista tapahtuvaa tuontia koskevia 
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sääntöjä erityisesti niiden perusteiden ja 
menettelyjen osalta, joita on sovellettava 
kolmansien maiden ja tarkastuslaitosten 
27 artiklan mukaiseen hyväksymiseen, 
hyväksyttyjen kolmansien maiden ja 
tarkastuslaitosten luettelojen julkaiseminen 
mukaan luettuna, sekä 27 artiklan 
3 kohdan d alakohdassa tarkoitetun 
sertifikaatin osalta.

Or. en

Perustelu

Jotta tämä asetus olisi mahdollisimman avoin, asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteet on 
säilytettävä ja komitologiamenettelyn käyttö on rajoitettava minimiin. Tämän vuoksi liitteet 
on korjattava, jotta artiklan viittaukset sopivat asetusluonnokseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens-Peter Bonde ja Johannes Blokland

Tarkistus 131
33 artikla

1. Kumotaan asetus (ETY) N:o 2092/91 
1 päivästä tammikuuta 2009.

1. Kumotaan asetus (ETY) N:o 2092/91 
1 päivästä tammikuuta 2009 sen liitettä I–
VIII lukuun ottamatta.

2. Viittauksia kumottuun asetukseen (ETY) 
N:o 2092/91 pidetään viittauksina tähän 
asetukseen.

2. Viittauksia kumottuun asetukseen (ETY) 
N:o 2092/91 pidetään viittauksina tähän 
asetukseen, paitsi kun viittaukset on tehty 
liitteeseen I–VIII.

Or. en

Perustelu

Jotta tämä asetus olisi mahdollisimman avoin, asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteet on 
säilytettävä ja komitologiamenettelyn käyttö on rajoitettava minimiin. Tämän vuoksi liitteet 
on korjattava, jotta artiklan viittaukset sopivat asetusluonnokseen.


