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***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
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(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

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

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

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maataloustuotteiden 
laatujärjestelmistä
(KOM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0733),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 43 artiklan 2 kohdan ja 118 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut 
ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0423/2010),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean … antaman lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

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

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

                                               
1 Lausunto … (Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.)
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Otsikko 

Komission teksti Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS

maataloustuotteiden laatujärjestelmistä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
laatujärjestelmistä

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistus artikloihin tehtäviin tarkistuksiin nähden; asetuksessa olisi käsiteltävä myös 
elintarvikkeitasamaan tapaan kuin nykyisin asetuksissa (EY) N:o 509/2006 ja (EY) N:o 
510/2006.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– vapaaehtoisia merkintäsääntöjä 
koskevat säännökset asetuksessa (EY) N:o 
1234/2007 ja direktiivissä 2001/110/EY.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistus artikloihin tehtäviin muutoksiin nähden.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Suojattujen alkuperänimitysten ja 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
merkitsemisestä olisi niiden erityisen 
luonteen vuoksi hyväksyttävä 
erityissäännöksiä siten, että tuottajien 
edellytetään käyttävän pakkauksissa 
asianmukaisia unionin tunnuksia tai 
merkintöjä. Tällaisten tunnusten tai 
merkintöjen käytöstä olisi unionin nimien 
osalta tehtävä pakollista, jotta kuluttajat 
tuntisivat paremmin tämän tuoteluokan ja 
siihen liittyvät takeet ja jotta nämä tuotteet 
voitaisiin valvonnan helpottamiseksi 
tunnistaa helpommin markkinoilla.
Maailman kauppajärjestön vaatimukset 
huomioon ottaen tällaisten tunnusten tai 
merkintöjen käytöstä olisi kolmansista 
maista peräisin olevien maantieteellisten 
merkintöjen ja alkuperänimitysten osalta
tehtävä vapaaehtoista.

(28) Suojattujen alkuperänimitysten ja 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
merkitsemisestä olisi niiden erityisen 
luonteen vuoksi hyväksyttävä 
erityissäännöksiä siten, että tuottajien 
edellytetään käyttävän pakkauksissa 
asianmukaisia unionin tunnuksia tai 
merkintöjä. Tällaisten tunnusten tai 
merkintöjen käytöstä olisi unionin nimien 
osalta tehtävä pakollista, jotta kuluttajat 
tuntisivat paremmin tämän tuoteluokan ja 
siihen liittyvät takeet ja jotta nämä tuotteet 
voitaisiin valvonnan helpottamiseksi 
tunnistaa helpommin markkinoilla.
Maailman kauppajärjestön vaatimukset 
huomioon ottaen tällaisten tunnusten tai 
merkintöjen käyttö olisi kolmansista maista 
peräisin olevien maantieteellisten 
merkintöjen ja alkuperänimitysten osalta
sallittava ainoastaan sellaisten tuotteiden 
kohdalla, jotka ovat tämän asetuksen V 
osaston IV luvussa määritettyjen 
menettelyjen mukaisia.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistus artikloihin tehtäviin muutoksiin nähden.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Sen varmistamiseksi, että aidot 
perinteiset tuotteet rekisteröidään 

(36) Sen varmistamiseksi, että aidot 
perinteiset tuotteet rekisteröidään 
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järjestelmään, olisi tarkasteltava muita 
nimen rekisteröinnin perusteita ja 
edellytyksiä, jotka koskevat erityisesti 
ilmaisun 'perinteinen' määritelmää, jota 
olisi muutettava niin, että se kattaa 
huomattavan pitkän aikaa tuotannossa 
olleet tuotteet. Unionin ruokaperinnön 
suojan parantamiseksi aitojen perinteisten 
tuotteiden järjestelmän soveltamisalaa 
olisi siksi keskitettävä selkeämmin 
valmisaterioihin ja jalostettuihin 
tuotteisiin.

järjestelmään, olisi tarkasteltava muita 
nimen rekisteröinnin perusteita ja 
edellytyksiä, jotka koskevat erityisesti
ilmaisun 'perinteinen' määritelmää, jota 
olisi muutettava niin, että se kattaa 
huomattavan pitkän aikaa tuotannossa 
olleet tuotteet. 

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistus artikloihin tehtäviin muutoksiin nähden.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 43 kappale

Komission teksti Tarkistus

(43) Kaupan pitämisen vaatimukset olisi 
selkeästi eriteltävä yhteistä 
markkinajärjestelyä koskevaan 
lainsäädäntöön kuuluviin pakollisiin 
sääntöihin ja vapaaehtoisiin 
laatuilmaisuihin, jotka olisi sisällytettävä 
rakenteellisesti laatujärjestelmiin. Kaupan 
pitämisen vaatimusten tavoitteita olisi 
edelleen tuettava vapaaehtoisilla 
laatuilmaisuilla, ja tästä syystä niiden 
soveltamisala olisi rajattava 
perussopimuksen liitteessä I lueteltuihin 
tuotteisiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nimenomaisesti vapaaehtoisia varattuja ilmaisuja koskevat säännökset sekä kaikki artiklat ja 
johdanto-osan kappaleet, joissa viitataan näihin ilmaisuihin ja kaupan pitämistä koskeviin 
vaatimuksiin, sekä liite II siirretään ehdotukseen asetukseksi kaupan pitämisen vaatimuksista 
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(2010/0354 COD), jotta kaikki vapaaehtoiset varatut ilmaisut voidaan sisällyttää yhteen 
yhteiseen markkinajärjestelyyn.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Tämän asetuksen tavoitteiden ja 
selkiyttämisen vuoksi nykyisiä 
vapaaehtoisia laatuilmaisuja olisi 
säänneltävä tällä asetuksella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nimenomaisesti vapaaehtoisia varattuja ilmaisuja koskevat säännökset sekä kaikki artiklat ja 
johdanto-osan kappaleet, joissa viitataan näihin ilmaisuihin ja kaupan pitämistä koskeviin 
vaatimuksiin, sekä liite II siirretään ehdotukseen asetukseksi kaupan pitämisen vaatimuksista 
(2010/0354 COD), jotta kaikki vapaaehtoiset varatut ilmaisut voidaan sisällyttää yhteen 
yhteiseen markkinajärjestelyyn.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Laatujärjestelmissä olisi otettava 
käyttöön toinen taso, joka perustuu 
lisäarvoa tuoviin laatuilmaisuihin ja 
joista voidaan tiedottaa sisämarkkinoilla 
ja joiden soveltaminen on vapaaehtoista; 
vapaaehtoisten laatuilmaisujen olisi 
liityttävä tiettyihin tuotteen, 
viljelymenetelmän tai jalostuksen 
ominaispiirteisiin; vapaaehtoinen 
laatuilmaisu "vuoristoalueiden 
maataloustuote" on jo täyttänyt 
vaatimukset ja tuottaa markkinoilla 
lisäarvoa.

Or. en
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Perustelu

Yhdenmukaistus 'vapaaehtoisten laatuilmaisuje' määrittämistä koskeviin tarkistuksiin nähden.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 kappale

Komission teksti Tarkistus

(57) Ryhmien asemaa olisi selkiytettävä ja 
se olisi tunnustettava. Ryhmillä on 
keskeinen osa, kun nimille haetaan 
rekisteröintiä alkuperänimityksenä, 
maantieteellisenä merkintänä ja aitona 
perinteisenä tuotteena, ja myös kun 
eritelmiä muutetaan ja hakemuksia 
perutaan. Ryhmä voi myös kehittää 
toimintaa, joka liittyy rekisteröityjen 
nimien suojan täytäntöönpanon valvonnan 
seurantaan, tuote-eritelmän noudattamiseen 
tuotannossa, rekisteröidystä nimestä 
tiedottamiseen ja sen 
menekinedistämiseen, sekä yleistä 
toimintaa, jolla pyritään lisäämään 
rekisteröityjen nimien arvoa ja 
laatujärjestelmien tuloksellisuutta.
Tällaisella toiminnalla ei kuitenkaan saa 
edistää perussopimuksen 101 ja 102 
artiklan kanssa yhteensopimatonta 
käyttäytymistä eikä se saa johtaa 
kilpailunvastaiseen käyttäytymiseen.

(57) Ryhmien asemaa olisi selkiytettävä ja 
se olisi tunnustettava. Ryhmillä on 
keskeinen osa, kun nimille haetaan 
rekisteröintiä alkuperänimityksenä, 
maantieteellisenä merkintänä ja aitona 
perinteisenä tuotteena, ja myös kun 
eritelmiä muutetaan ja hakemuksia 
perutaan. Ryhmä voi myös kehittää 
toimintaa, joka liittyy rekisteröityjen 
nimien suojan täytäntöönpanon valvonnan 
seurantaan, tuote-eritelmän noudattamiseen 
tuotannossa, rekisteröidystä nimestä 
tiedottamiseen ja sen 
menekinedistämiseen, sekä yleistä 
toimintaa, jolla pyritään lisäämään 
rekisteröityjen nimien arvoa ja 
laatujärjestelmien tuloksellisuutta.
Ryhmillä pitäisi olla oikeus hakea lupaa 
tarjonnan hallintajärjestelmille. 
Tällaisella toiminnalla ei kuitenkaan saa 
edistää perussopimuksen 101 ja 102 
artiklan kanssa yhteensopimatonta 
käyttäytymistä eikä se saa johtaa 
kilpailunvastaiseen käyttäytymiseen eikä 
loukata pientuottajien ja markkinoille 
tulevien uusien toimijoiden oikeuksia.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistus artikloihin tehtäviin muutoksiin nähden.
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Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti Tarkistus

(62) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
eräiden tämän asetuksen muiden kuin 
keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi. Olisi määriteltävä osat, 
joiden suhteen kyseistä toimivaltaa 
voidaan harjoittaa, samoin kuin 
edellytykset, joita kyseiseen säädösvallan 
siirtoon on sovellettava.

(62) Tällä asetuksella vahvistetun 
järjestelmän moitteettoman toiminnan 
varmistamiseksi komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti tämän asetuksen tiettyjen, 
muiden kuin keskeisten osien 
täydentämiseksi tai muuttamiseksi. On 
erityisen tärkeää, että komissio järjestää 
asianmukaiset kuulemiset 
valmistelutyönsä aikana ja kuulee myös 
asiantuntijoita. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että Euroopan 
parlamentti ja neuvosto saavat tarvittavat 
asiakirjat samanaikaisesti, ajoissa ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Delegoituihin säädöksiin liittyvän toimielinten yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 62 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(62 a) Tämän asetuksen yhdenmukaisten 
täytäntöönpanoehtojen varmistamiseksi 
komissiolle olisi annettava valta perustaa 
ja ylläpitää päivitettyä rekisteriä 
suojatuista alkuperänimityksistä (SAN), 
suojatuista maantieteellisistä 
merkinnöistä (SMM) ja aidoista 
perinteisistä tuotteista (APT), päättää 
rekisterin muodosta ja sisällöstä, 
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määrittää, miten tuotteita sertifioivien 
elinten nimet ja osoitteet julkistetaan, 
julkaista luettelo nimistä, joista sille on 
jätetty rekisteröintihakemus, varautua 
julkaisemaan tiettyjä asiakirjoja 
virallisessa lehdessä, päättää hylätä 
hakemus, jos asetetut edellytykset eivät 
täyty, rekisteröidä nimi, jolle ei ole esitetty 
vastaväitettä, sekä hyväksyä tai hylätä 
vähäiset tuote-eritelmän muutokset.

Or. en

Perustelu

Komissio voi näissä tapauksissa toimia ilman komitean apua.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Jotta voidaan varmistaa tämän 
asetuksen yhdenmukainen soveltaminen 
kaikissa jäsenvaltioissa, komissiolla olisi 
oltava valta antaa täytäntöönpanosäädöksiä 
perussopimuksen 291 artiklan mukaisesti.
Jollei muualla nimenomaisesti muuta 
säädetä, komission olisi annettava 
täytäntöönpanosäädökset Euroopan 
parlamentin ja neuvoston … annetun 
asetuksen (EU) N:o XX/XXXX 
mukaisesti,

(63) Tiettyjen siirtymäaikojen 
pidentämiseen, aitojen perinteisten 
tuotteiden suojeluun, vapaaehtoisten 
laatuilmaisujen käyttöön, 
laatujärjestelmiin viittaavien merkintöjen, 
lyhenteiden ja tunnusten yhdenmukaiseen 
suojaan, nimien rekisteröintipäätöksiin 
tapauksissa, joissa maataloustuotteiden 
laatukomitea ei ole päässyt 
yksimielisyyteen, sekä suojattujen 
alkuperänimitysten, suojattujen 
maantieteellisten merkintöjen ja aitojen 
perinteisten tuotteiden rekisteröinnin 
peruuttamiseen liittyvää 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä olisi 
sovellattava yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
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N:o 182/20111.
1 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanovaltaa koskeviin artikloihin sovellettavien mallien mukaisesti.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on auttaa
maataloustuotteiden tuottajia välittämään 
ostajille ja kuluttajille tietoa näiden 
tuotteiden ominaispiirteistä ja tuotannon 
ominaisuuksista, jotta varmistetaan

1. Tämän asetuksen tarkoituksena on auttaa 
maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden
tuottajia välittämään ostajille ja kuluttajille 
tietoa näiden tuotteiden ominaispiirteistä ja 
tuotannon ominaisuuksista, jotta 
varmistetaan

Or. en

Perustelu

Tällä halutaan tuoda selvästi esiin, että asetuksessa käsitellään myös elintarvikkeita saamaan 
tapaan kuin asetuksissa (EY) N:o 509/2006 ja(EY) N:o 510/2006.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän asetuksen III osastossa säädettyä 
laatujärjestelmää ei kuitenkaan sovelleta 
jalostamattomiin maataloustuotteisiin.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Perinteisiä alkutuotantojärjestelmiä ei pidä jättää aitoja perinteisiä tuotteita koskevan 
järjestelmän ulkopuolelle. Jos vain jalostettujen tuotteiden katsotaan olevan aitoja perinteisiä 
tuotteita, rajoitetaan viljelykasvien ja eläinten perinteisen laatutuotannon järjestelmien 
mahdollisuuksia olla mukana aitoja perinteisiä tuotteita koskevassa järjestelmässä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvilla tuotteilla on 
tiivis yhteys maataloustuotteisiin tai 
maaseudun elinkeinoelämään, komissio voi 
delegoiduilla säädöksillä muuttaa
asetuksen liitettä I.

Sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvilla tuotteilla on 
tiivis yhteys maataloustuotteisiin tai 
maaseudun elinkeinoelämään, komissio voi 
delegoiduilla säädöksillä täydentää
asetuksen liitettä I.

Or. en

Perustelu

Tämä vastaa paremmin komission valtuuksia lisätä uusia tuotteita liitteen I soveltamisalaan.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta 
rypäletuotteisiin, viinietikkaa lukuun 
ottamatta, eikä väkeviin alkoholijuomiin tai 
maustettuihin viineihin.

2. Tätä asetusta ei sovelleta 
rypäletuotteisiin, viinietikkaa ja 
rypälemehua lukuun ottamatta, eikä 
väkeviin alkoholijuomiin tai maustettuihin 
viineihin.

Or. en

Perustelu

Tällä pyritään korjaamaan se, että rypälemehua ei ole sisällytetty suojattuna 
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alkuperänimityksenä eikä suojattuna maantieteellisenä merkintänä yhteen yhteiseen 
markkinajärjestelyyn eikä asetukseen (EY) N:o 510/2006.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. 'ryhmällä' tarkoitetaan pääasiassa samaa 
tuotetta käsittelevistä tuottajista tai 
jalostajista koostuvaa järjestöä sen 
oikeudellisesta muodosta riippumatta;

2. 'ryhmällä' tarkoitetaan pääasiassa samaa 
tuotetta tuottavista tai jalostavista taikka 
sekä tuottavista että jalostavista 
toimijoista koostuvaa järjestöä sen 
oikeudellisesta muodosta riippumatta;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella halutaan selkeyttää ryhmien koostumuksen kuvausta ja tuoda esiin, että 
niihin kuuluu niin jalostajia kuin tuottajiakin.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. 'tuotantovaiheella' tarkoitetaan yhtä 
seuraavista vaiheista: tuotanto, jalostus 
tai valmistus; pakkaaminen ei kuulu 
tuotantovaiheisiin;

Or. en

Perustelu

Kuulemisten aikana kävi selväksi, että tuotantovaiheet oli eriteltävä selkeämmin.
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Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. 'jalostetulla tuotteella' tarkoitetaan 
samaa kuin asetuksen (EY) N:o 852/2004 
2 artiklan 1 kohdan o alakohdassa.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on selkeyttää käsitettä ja parantaa lainsäädännön johdonmukaisuutta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) jonka kaikki tuotantovaiheet tapahtuvat 
samalla rajatulla maantieteellisellä alueella;

iii) kaikki tuotantovaiheet, eli tuotanto, 
jalostus ja valmistus, tapahtuvat samalla 
rajatulla maantieteellisellä alueella;

Or. en

Perustelu

Asetuksessa (EY) N:o 510/2006 annettu suojatun alkuperänimityksen nykyinen määritelmä 
olisi pidettävä voimassa, koska se ei kata pelkkää tuotantoa, vaan tuotteen “tuotannon, 
jalostuksen ja käsittelyn”. Nyt ehdotettu sanamuoto on kenties yksiselitteisempi.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rekisteröitäväksi ehdotettu nimi, joka on 
kokonaan tai osittain homonyymi 11 

3. Rekisteröitäväksi ehdotettu nimi, joka on 
kokonaan tai osittain homonyymi 11 
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artiklassa perustettuun rekisteriin jo otetun 
nimen kanssa, voidaan rekisteröidä sillä 
edellytyksellä, että myöhemmin 
rekisteröidyn homonyymin ja rekisterissä 
jo olevan nimen käyttöedellytykset ja 
ulkonäkö ovat käytännössä riittävän 
erilaisia, jottei kuluttajaa johdeta 
harhaan.

artiklassa perustettuun rekisteriin jo otetun 
nimen kanssa, voidaan rekisteröidä
ainoastaan sillä edellytyksellä, että 
myöhemmin rekisteröidyn homonyymin ja 
rekisterissä jo olevan nimen paikalliset ja 
perinteiset käyttöedellytykset ja ulkonäkö 
ovat käytännössä riittävän erilaisia niin,
ettei kuluttaja virheellisesti usko, että 
tuotteet ovat peräisin joltain muulta 
alueelta, vaikka nimi tosiasiallisesti 
olisikin sen alueen tai paikan oikea nimi, 
mistä kyseiset tuotteet tai elintarvikkeet 
ovat peräisin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lisäämään johdonmukaisuutta yhden yhteisen markkinajärjestelyn
kanssa (viini). Tarkistus on johdonmukainen sen kanssa, että viinien suojaa on laajennettu 
WTO:n TRIPS-sopimuksen perusteella.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuotteen kuvaus, mukaan luettuna 
tarvittaessa raaka-aineet sekä tuotteen 
tärkeimmät fyysiset, kemialliset, 
mikrobiologiset ja aistinvaraiset 
ominaisuudet;

b) tuotteen kuvaus, mukaan luettuna 
tarvittaessa raaka-aineet sekä tuotteen 
tärkeimmät fyysiset, kemialliset, 
mikrobiologiset tai aistinvaraiset 
ominaisuudet;

Or. en

Perustelu

Tässä kohdin on tärkeää pitää voimassa asetuksen (EY) N:o 510/2006 säännökset, joissa on 
otettu huomioon maantieteellisin merkinnöin varustetujen tuotteiden analysoitavien 
ominaisuuksien erot.
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Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kuvaus menetelmästä, jolla tuote 
saadaan aikaan, ja aidoista ja 
muuttumattomista paikallisista 
menetelmistä, sekä tarvittaessa
pakkaamiseen liittyvät tiedot, jos 
hakijaryhmä katsoo sen tarpeelliseksi ja 
perustelee, miksi pakkaaminen on 
suoritettava rajatulla maantieteellisellä 
alueella laadun säilyttämiseksi taikka 
alkuperän tai valvonnan takaamiseksi;

e) kuvaus menetelmästä, jolla tuote 
saadaan aikaan, ja tarvittaessa aidoista ja 
muuttumattomista paikallisista 
menetelmistä, sekä pakkaamiseen liittyvät 
tiedot, jos hakijaryhmä katsoo sen 
tarpeelliseksi ja perustelee, miksi 
pakkaaminen on suoritettava rajatulla 
maantieteellisellä alueella laadun 
säilyttämiseksi taikka alkuperän tai 
valvonnan takaamiseksi;

Or. en

Perustelu

Tarkistus parantaa tekstin oikeudellista selkeyttä.

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Unionista peräisin olevien tuotteiden, 
joita pidetään kaupan tässä asetuksessa 
säädettyjä menettelyjä noudattaen 
rekisteröitynä suojattuna 
alkuperänimityksenä tai suojattuna 
maantieteellisenä merkintänä, 
merkinnöissä on oltava maininta 'suojattu 
alkuperänimitys' tai 'suojattu 
maantieteellinen merkintä' tai niistä 
kertovat unionin tunnukset. Merkinnöissä 
voi lisäksi olla vastaavat lyhenteet 'SAN' 
tai 'SMM'.

3. Unionista peräisin olevien tuotteiden, 
joita pidetään kaupan tässä asetuksessa 
säädettyjä menettelyjä noudattaen 
rekisteröitynä suojattuna 
alkuperänimityksenä tai suojattuna 
maantieteellisenä merkintänä, 
merkinnöissä on oltava asianmukaiset 
unionin tunnukset. Lisäksi merkinnöissä 
voi olla maininta 'suojattu alkuperänimitys' 
tai 'suojattu maantieteellinen merkintä'
taikka vastaavat lyhenteet 'SAN' tai
'SMM'.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella halutaan lisätä yhteisömerkinnän näkyvyyttä. Yhteisömerkinnän pitäisi olla 
pakollinen kuten luonnonmukaisesta tuotannosta kertova merkintä jo on. Tämä on 
johdonmukaista niihin tiedotus- ja myynninedistämistoimiin nähden, joita komissio on 
toteuttanut lisätäkseen eurooppalaisten kuluttajien tietoisuutta laatujärjestelmistä.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rekisteröidyllä nimellä kaupan 
pidettävien kolmansista maista peräisin 
olevien tuotteiden merkinnöissä voi olla 3 
kohdassa tarkoitetut maininnat tai niistä 
kertovat unionin tunnukset.

4. Tämän asetuksen V osaston IV luvun 
mukaisesti rekisteröidyllä nimellä kaupan 
pidettävien kolmansista maista peräisin 
olevien tuotteiden merkinnöissä voi olla 3 
kohdassa tarkoitetut maininnat tai niistä 
kertovat unionin tunnukset.

Or. en

Perustelu

Ainoastaan ne kolmansista maista tai EU-maista peräisin olevat tuotteet, jotka on tutkittu 
tähän asetukseen sisältyvällä tarkastelumenettelyllä (vastavuoroisuus), pitäisi voida varustaa 
asianomaisin tunnuksin ja merkinnöin.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai 
mielleyhtymiltä, vaikka tuotteen tai 
palvelun oikea alkuperä on merkitty tai 
vaikka suojattu nimi on käännetty tai siihen 
on liitetty ilmaisu kuten 'laatu', 'tyyppi', 
'menetelmä', 'tuotettu kuten', 'jäljitelmä' tai 
muu samankaltainen ilmaisu, jos kyseiset 
tuotteet tai palvelut ovat verrattavissa 
asianomaisella nimellä rekisteröityihin 
tuotteisiin taikka jos nimen väärinkäyttö, 
jäljitelmä tai mielleyhtymä perustuu 
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rekisteröidyn nimen maineeseen, myös 
silloin, kun kyse on käytöstä aineosana;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lujittamaan rekisteröityjen suojattujen alkuperänimitysten ja 
suojattujen maantieteellisten merkintöjen suojaa, myös silloin, kun näitä tuotteita on käytetty 
ainesosina.

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Nimi voidaan rekisteröidä aitona 
perinteisenä tuotteena silloin, kun se kuvaa 
tiettyä jalostettua tuotetta, joka

1. Nimi voidaan rekisteröidä aitona 
perinteisenä tuotteena silloin, kun se kuvaa 
tiettyä tuotetta, joka

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään johdonmukaisuuteen muiden sellaisten tarkistusten kanssa, joissa 
säännöstä ei rajata koskemaan ainoastaan jalostettuja elintarvikkeita; Lisäksi katsomme, että 
aitojen perinteisten tuotteiden kohdalla tällaista rajoitusta ei tarvita.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vastaa tuotantomenetelmän ja
koostumuksen osalta perinteistä käytäntöä 
kyseisen tuotteen kohdalla, ja

a) vastaa tuotantomenetelmän tai
koostumuksen osalta perinteistä käytäntöä 
kyseisen tuotteen kohdalla, tai

Or. en
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Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
18 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) osoitettava tuotteen perinteisyys. b) osoitettava tuotteen perinteinen luonne 
tai muu erityisominaisuus

Or. en

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuotekuvaus, mukaan luettuna 
tärkeimmät fyysiset, kemialliset, 
mikrobiologiset tai aistinvaraiset 
ominaisuudet, jotka osoittavat tuotteen 
erityislaatuisuuden;

b) tuotekuvaus, tarvittaessa mukaan
luettuna tärkeimmät fyysiset, kemialliset, 
mikrobiologiset tai aistinvaraiset 
ominaisuudet, jotka osoittavat tuotteen 
erityislaatuisuuden;

Or. en

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

Otetaan käyttöön vapaaehtoisten 
laatuilmaisujen järjestelmä, jolla autetaan 
lisäarvoa tuovia ominaispiirteitä tai 
ominaisuuksia omaavien 
maataloustuotteiden tuottajia välittämään 
sisämarkkinoilla tietoa näistä 
ominaispiirteistä tai ominaisuuksista sekä 
tuetaan ja täydennetään erityisesti ala- ja 
tuotekohtaisia kaupan pitämisen 

Otetaan käyttöön vapaaehtoisten 
laatuilmaisujen järjestelmä, jolla autetaan 
lisäarvoa tuovia ominaispiirteitä tai 
ominaisuuksia omaavien 
maataloustuotteiden tuottajia välittämään 
sisämarkkinoilla tietoa näistä 
ominaispiirteistä tai ominaisuuksista.
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vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Nimenomaisesti vapaaehtoisia varattuja ilmaisuja koskevat säännökset sekä kaikki artiklat ja 
johdanto-osan kappaleet, joissa viitataan näihin ilmaisuihin ja kaupan pitämistä koskeviin 
vaatimuksiin, sekä liite II siirretään ehdotukseen asetukseksi kaupan pitämisen vaatimuksista 
(2010/0354 COD), jotta kaikki vapaaehtoiset varatut ilmaisut voidaan sisällyttää yhteen 
yhteiseen markkinajärjestelyyn.

Tarkistus 31
Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Nykyiset vapaaehtoiset laatuilmaisut

1. Tämän asetuksen liitteessä II luetellaan 
vapaaehtoiset laatuilmaisut, jotka 
kuuluvat tähän järjestelmään tämän 
asetuksen voimaantulopäivänä, sekä 
säädökset, joissa vahvistetaan kyseiset 
ilmaisut ja niiden käyttöedellytykset.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut 
vapaaehtoiset laatuilmaisut ovat voimassa 
siihen asti, kun niitä joko muutetaan tai 
kun ne perutaan 28 artiklan nojalla.

Or. en

Perustelu

Nimenomaisesti vapaaehtoisia varattuja ilmaisuja koskevat säännökset sekä kaikki artiklat ja 
johdanto-osan kappaleet, joissa viitataan näihin ilmaisuihin ja kaupan pitämistä koskeviin 
vaatimuksiin, sekä liite II siirretään ehdotukseen asetukseksi kaupan pitämisen vaatimuksista 
(2010/0354 COD), jotta kaikki vapaaehtoiset varatut ilmaisut voidaan sisällyttää yhteen 
yhteiseen markkinajärjestelyyn.
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Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio ottaa huomioon asiaan liittyvät 
kansainväliset standardit. 

Komissio ottaa huomioon asiaan liittyvät 
kansainväliset standardit sekä jo käytössä 
olevat, asianomaisia tuotteita tai aloja 
koskevat varatut ilmaisut

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on suojata jo olemassa olevat varatut ilmaisut ja välttää päällekkäisyydet.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla
Vuoristoalueiden maataloustuote

1. Otetaan käyttöön ilmaisu 
'vuoristoalueiden maataloustuote'. 
Ilmaisua voidaan käyttää ainoastaan 
kuvailtaessa ihmisravinnoksi tarkoitettuja 
tuotteita, jotka on lueteltu Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
liitteessä I ja joiden raaka-aineet ovat 
peräisin vuoristoalueelta. Lisäksi ilmausta 
voidaan käyttää jalostetuista tuotteista 
vain, jos myös jalostaminen on 
tapahtunut vuoristoalueella. 

2. Tässä artiklassa Euroopan unionin 
'vuoristoalueilla' tarkoitetaan asetuksen 
(EY) N:o 1257/1999 18 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja alueita. 
Kolmansista maista peräisin olevien 
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tuotteiden kohdalla 'vuoristoalueina' 
pidetään alueita, jotka täyttävät asetuksen 
(EY) N:o 1257/1999 18 artiklan 1 kohdan 
vaatimuksia vastaavat edellytykset.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 1 kohdassa 
tarkoitettujen käyttöedellytysten 
poikkeuksista annetun […] artiklan 
mukaisesti asianmukaisesti perustelluissa 
tapauksissa, ja jotta voidaan ottaa 
huomioon maanviljelyyn vuoristoalueilla 
vaikuttavat, luonnonolosuhteista johtuvat 
rajoitteet.

Or. en

Perustelu

Esittelijä uskoo, että olisi otettava käyttöön vuoristoalueiden maataloustuotteita koskeva 
järjestelmä. Laajojen kuulemisten aikana havaittiin, että alalla toivotaan tällaista 
järjestelmää, että siitä olisi hyötyä kuluttajille ja että tuotteiden arvo nousisi.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei tuotemerkinnöistä 
aiheudu sekaannusta vapaaehtoisten 
laatuilmaisujen kanssa.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei tuotemerkinnöistä 
aiheudu sekaannusta muiden 
laatumerkintöjen kanssa.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on välttää oikeudellista epävarmuutta tapauksissa, joissa eri jäsenvaltioissa 
voi olla useita tämäntapaisia laatumerkintöjä.
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Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Jäsenvaltiot kannustavat alueillaan 
hallinnollisin keinoin ryhmien 
muodostamista ja toimintaa. Edellä 3 
artiklan 2 kohdassa annettu ryhmien 
määritelmä huomioon ottaen jäsenvaltiot 
kannustavat ryhmiä toimimaan 
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisina 
oikeussubjekteina.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään edistämään ryhmien muodostamista, koska laatujärjestelmien 
toiminta perustuu niiden olemassaoloon.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) pyydettävä jäsenvaltiolta tuotannon 
hallinnointijärjestelmän perustamista 
koskeva lupa. 
Jotta suojatuilla alkuperänimityksillä ja 
suojatuilla maantieteellisillä merkinnöillä 
varustettujen tuotteiden markkinoiden 
vakaudelle ja toiminnalle voidaan luoda 
paremmat edellytykset, jäsenvaltiot voivat 
laatia säännöt, jotka koskevat tarjonnan 
mukauttamista kysyntään, jos suojatuista 
alkuperänimityksistä ja suojatuista 
maantieteellisistä merkinnöistä vastaavat 
ryhmät virallisesti sellaisia pyytävät. 
Tarjonnan hallinnointijärjestelmät eivät 
saa haitata kilpailua sisämarkkinoilla, 
estää uusia toimijoita pääsemästä 
markkinoille tai heikentää pientuottajien 
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asemaa. Komissiolle ilmoitetaan 
jäsenvaltioiden myöntämistä luvista, ja 
komissio voi kumota luvat milloin 
hyvänsä. 

Or. en

Perustelu

Tuottajaryhmille annetaan tehtäväksi kehittää rajoitetuissa ja kontrolloiduissa olosuhteissa 
tuotannon hallinnointitoimenpiteitä jäsenvaltioiden ja komission tarkassa valvonnassa. 
Tällaisilla järjestelmillä voidaan vakauttaa suojatuilla alkuperänimityksillä ja suojatuilla 
maantieteellisillä merkinnöillä varustettujen arvokkaiden tuotteiden tuottajien tilannetta ja 
välttää voimakkaat hinnanvaihtelut.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
44 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

44 a artikla
Suuntaviivoja koskeva raportointi

Kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta komissio esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen, jossa se käsittelee 
vapaaehtoisia sertifiointiohjelmia 
koskevista parhaista käytännöistä 
annettuja suuntaviivoja (2010/C 341/04) 
sekä suojatun alkuperänimityksen (SAN) 
tai suojatun maantieteellisen merkinnän 
(SMM) saaneita tuotteita ainesosina 
sisältävien elintarvikkeiden merkinnöistä 
annettuja suuntaviivoja (2010/C 341/03), 
ja määrittää, onko tältä osin annettava 
säädöksiä, sekä liittää tarvittaessa 
kertomukseen tarvittavat ehdotukset. 

Or. en

Perustelu

Komission ehdottamat suuntaviivat ovat vain suuntaa-antavia ja niitä käytetään suosituksina. 
Kolmen vuoden soveltamisen jälkeen olisi hyödyllistä selvittää, olisiko ne syytä korvata 
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velvoittavilla säännöksillä.

Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos vastaväite voidaan ottaa 
tarkasteltavaksi, komissio kehottaa 
vastaväitteen esittänyttä viranomaista tai 
henkilöä sekä hakemuksen esittänyttä 
viranomaista tai elintä käymään tarvittavia 
neuvotteluja kohtuullisen ajan, joka on 
enintään kolme kuukautta.

3. Jos vastaväite voidaan ottaa 
tarkasteltavaksi, komissio kehottaa 
vastaväitteen esittänyttä viranomaista tai 
henkilöä sekä hakemuksen esittänyttä 
viranomaista tai elintä käymään tarvittavia 
neuvotteluja kohtuullisen ajan, joka on 
enintään kolme kuukautta. Komissio voi 
jatkaa käsittelyaikaa kerran osapuolten 
pyynnöstä ja poikkeustapauksissa, jos se 
katsoo, että määräajan pidentäminen 
edistää sopuun pääsyä.

Or. en

Perustelu

Poikkeustapauksissa tarvitaan lisää joustavuutta ilman, että järjestelmää sinänsä muutetaan.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

Delegoidut säädökset Siirretyn säädösvallan käyttäminen
1. Siirretään komissiolle
määräämättömäksi ajaksi valta antaa
tässä asetuksessa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädettyjen ehtojen mukaisesti.

Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 1 kohdassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.

2. Asetuksen 2 artiklan 1 kohdan, 5 
artiklan 3 kohdan, 7 artiklan 3 kohdan, 
12 artiklan 5 kohdan, 16 artiklan 2 
kohdan, 18 artiklan 4 kohdan, 19 artiklan 
2 kohdan, 23artiklan 4 kohdan, 25 
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artiklan 3 kohdan, 28 artiklan, 29 artiklan 
3 kohdan, 38 artiklan 4 kohdan, 39 
artiklan 2 kohdan, 46 artiklan 1 kohdan, 
46 artiklan 7 kohdan, 48 artiklan 6 
kohdan, 50 artiklan 3 kohdan ja 51 
artiklan 2 kohdan mukainen säädösvallan 
siirto komissiolle tehdään viiden vuoden 
ajaksi alkaen ...*. Komissio esittää 
siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen viisivuotiskauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, ellei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta sitä 
viimeistään kolme kuukautta ennen 
kunkin kauden päättymistä.

Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, ilmoittaa asiasta 
toiselle lainsäätäjälle ja komissiolle 
viimeistään kuukautta ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen syyt.
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten lainvoimaisuuteen.

Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole määräajan päättyessä vastustanut 
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delegoitua säädöstä, se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se tulee voimaan siinä mainittuna 
päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen 
määräajan päättymistä, jos Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat molemmat 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa kyseistä säädöstä.
Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, se antaa 
säädöksen tiedoksi samanaikaisesti 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
5. Asetuksen mukaisesti annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan vain, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto eivät vastusta sitä 
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
säädös on hyväksytty, tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen kyseisen määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa säädöstä. Tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella 
Euroopan parlamentin tai neuvoston 
aloitteesta.
* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Sanamuodon mukauttaminen delegoitujen säädösten (SEUT:n 290 artikla) käyttämistä 
koskevia käytännön järjestelyjä koskevan yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
54 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanosäädökset Komiteamenettely
[Kun täytäntöönpanosäädöksiä 
hyväksytään tämän asetuksen nojalla, 
komissiota avustaa maataloustuotteiden 
laatupolitiikkakomitea ja asetuksen (EU) 
N:o [xxxx/yyy] (täydennetään, kun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
käsittelyssä parhaillaan oleva SEUT-
sopimuksen 291 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu asetus valvontamekanismeista 
hyväksytään) 5 artiklaa sovelletaan.]

1. Komissiota avustaa 
maataloustuotteiden laatukomitea. 
Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) 
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 
5 artiklaa.

Or. en

Perustelu

Noudatetaan mallisäännöksiä, jotka liittyvät jäsenvaltioiden valvonnassa annettaviin 
täytäntöönpanosäädöksiin, sekä ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä.

Tarkistus 41
Ehdotus asetukseksi
Liite I – I kohta – 17 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– nahka 

Or. en

Perustelu

Myös nahka voisi olla lisäarvoa aikaansaava tuote, jos siihen liittyviä suojattuja 
alkuperänimtyksiä ja suojattuja maantieteellisiä merkintöjä olisi mahdollista rekisteröidä.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II kohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– suola 

Or. en

Perustelu

Merisuolaa voidaan valmistaa perinteisin menetelmin, joita lähinnä pientuottajat käyttävät. 
Nämä tuotantomenetelmät on otettava mukaan aitoja perinteisiä tuotteita koskevaan 
järjestelmään.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

Liite poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nimenomaisesti vapaaehtoisia varattuja ilmaisuja koskevat säännökset sekä kaikki artiklat ja 
johdanto-osan kappaleet, joissa viitataan näihin ilmaisuihin ja kaupan pitämistä koskeviin 
vaatimuksiin, sekä liite II siirretään ehdotukseen asetukseksi kaupan pitämisen vaatimuksista 
(2010/0354 COD), jotta kaikki vapaaehtoiset varatut ilmaisut voidaan sisällyttää yhteen 
yhteiseen markkinajärjestelyyn.
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PERUSTELUT

Yleinen esittely

Eurooppalainen maatalous tuottaa hyvin monenlaisia elintarvikkeita ympäristöystävällisin ja 
maaseutuyhteisöjä kunnioittavin tuotantomenetelmin. Elintarvikkeiden alueellinen 
monimuotoisuus, jopa vuosisatoja vanhat perinteiset tuotantomenetelmät sekä turvallisuuden 
ja hyvien ympäristöolojen korostaminen ovat johtaneet siihen, että eurooppalaiset 
elintarvikkeet kuuluvat laadultaan maailman parhaisiin. 

Niin viljelijöiden kuin kuluttajien tietoisuutta näistä Euroopassa tuotettujen elintarvikkeiden 
erityisominaisuuksista on lisättävä. Laatutietoinen lähestymistapa voisi lisäksi auttaa 
palkitsemaan laadukkaimpia tuotteita sekä kotimarkkinoilla että kansainvälisesti. EU on 
ottanut elintarvikkeiden laatua koskevassa politiikassaan käyttöön joukon merkintöjä ja 
laatujärjestelmiä, joilla tuotteiden arvokkaat ominaisuudet ja alueelliset erityispiirteet tuodaan 
esiin. 

Nykyisin sovelletaan seuraavia laatujärjestelmiä: suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu 
maantieteellinen merkintä (SMM), aidot perinteiset tuotteet (APT) sekä luonnonmukaista 
tuotantoa ja syrjäisimpiä alueita koskevat järjestelmät. Jokaisella laatujärjestelmällä on oma 
tunnuksensa. 

Komission uudet ehdotukset

Parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta käsittelee parhaillaan 
Euroopan komission uutta säädösehdotusta laadusta ja kaupan pitämistä koskevista 
vaatimuksista. 

Komission esittämän laatupaketin tarkoituksena on parantaa unionin lainsäädäntöä 
laatuasioiden sekä kansallisten ja yksityisten laadunvarmennusjärjestelmien toiminnan osalta, 
jotta järjestelmät olisivat yksinkertaisempia, läpinäkyvämpiä ja helpommin ymmärrettäviä, 
mukautettavissa innovaatioihin ja vähemmän hankalia tuottajien ja hallinnon kannalta. 

Komissio esitti säädösehdotuksensa viime joulukuussa laajan julkisen kuulemisen jälkeen. 
Kuuleminen oli käynnistetty julkaisemalla laatua koskeva vihreä kirjavuonna 2009. 
Laatupakettiin sisältyy kaksi asetusehdotusta (maataloustuotteiden laatujärjestelmistä ja 
kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista) sekä kahdet suuntaviivat (sertifiointiohjelmista ja 
SAN- tai SMM- tuotteita ainesosina sisältävien elintarvikkeiden merkinnöistä). Ehdotukset 
ovat laajoja ja niihin on parlamentin pyynnöstä sisällytetty monia seikkoja, jotka tuotiin esiin 
parlamentin jäsenen Giancarlo Scottàn laatimassa valiokunta-aloitteisessa mietinnössä. 
Asiasisällön lisäksi on tärkeää panna merkille delegoituja säädöksiä ja 
täytäntöönpanosäädöksiä koskevat säännökset, koska niillä on suuri merkitys sille, miten 
päätöksiä käytännössä tulevina vuosina tehdään.

Esittelijän ehdotukset

Esittelijä uskoo, että nykyisten järjestelmien yksinkertaistamisen ja kehittämisen pitäisi 
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kuulua yleisiin ensisijaisiin tavoitteisiimme, samoin kuin sellaisten uusien laatuilmaisujen 
lisäämisen, jotka todennäköisesti lisäävät parhaiden eurooppalaisten tuotteiden arvoa. 
Komission ehdotus muodostaa hyvän ja tarkoituksenmukaisen lähtökohdan, mutta esittelijä 
uskoo, että eurooppalaisesta laatujärjestelmästä voidaan tehdä vieläkin selkeämpi ja 
kattavampi.

Mietintöluonnosta laatiessaan esittelijä on konsultoinut laajasti kollegoitaan ja 
varjoesittelijöitä, keskustellut säädösehdotuksista valiokunnassa kahteen otteeseen sekä 
isännöinyt politiikkaa koskevaa asiantuntijaseminaaria. Lisäksi komissiolta pyydettiin 
säännöllisiä kuulemisia ja selvennyksiä; esittelijä osallistui lukuisiin kokouksiin alan 
teollisuuden, sidosryhmien sekä asianomaisten kansallisten elinten ja EU:n toimielinten 
kanssa.

Esittelijä on pyrkinyt aina tarvittaessa selkeyttämään ja yksinkertaistamaan tekstiä. Tämän 
vuoksi oli tärkeää antaa selvempiä määritelmiä, jotka tekevät tekstistä yksiselitteisemmän niin 
tuottajien kuin kuluttajien kannalta. Joissakin kohdin oli lisättävä myös oikeusvarmuutta. 
Seuraavassa esittelijä kuvaa kuhunkin asetuksen osastoon ehdotettuja muutoksia.

I osasto

 Aitojen perinteisten tuotteiden laatujärjestelmää olisi sovellettava myös 
jalostamattomiin tuotteisiin. On olemassa perinteisiä viljelykasvien ja eläinten 
tuotantomenetelmiä, joiden käyttö ei rajoitu tietylle tietylle maantieteelliselle alueelle 
ja joiden avulla tuotetuilla tuotteilla on lisäarvoa luovia ominaispiirteitä tai 
maataloustekniikoilla aikaan saatuja tuotteen arvoa lisääviä ominaisuuksia. Tämän 
vuoksi jalostamattomat tuotteet vastaavat erinomaisesti ehdotusten tavoitetta, joka on 
määritelty 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa;

 Elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 olevan "jalostamisen" määritelmän 
perusteella ei edelleenkään ole kaikissa tapauksissa selvää, onko tuote jalostettu vai ei, 
koska sen selvittämiseksi on arvioitava, muuttaako käsittely alkuperäistä tuotetta 
merkittävästi. Tämän vuoksi pyydetään suolan sisällyttämistä aitojen perinteisten 
tuotteiden laatujärjestelmään;

 "Tuotantovaiheiden" määritelmä.

II osasto

 Ehdotamme "tuotantovaiheiden" määritelmän sisällyttämistä myös 3 artiklaan, sillä se 
selkeyttää tekstiä - myös mainittaessa "tuotantovaiheet" esimerkiksi 5 artiklan 1 
kohdan b alakohdan iii alakohdassa;

 Ehdotamme 6 artiklaan vaihtoehtoista sanamuotoa. Jos komissio soveltaa teollis- ja 
tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehtyyn sopimukseen perustuvia 
EU:n velvoitteita samalla tavoin elintarvikkeisiin ja viineihin, sopimuksessa viineille 
myönnetyn lisäsuojan kaikkien osatekijöiden soveltaminen olisi ulotettava myös 
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elintavikkeisiin;

 Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ehdotamme nykyisen sanamuodon 
"mikrobiologiset tai aistinvaraiset" säilyttämistä; 

 Asetuksen 12 artiklan 3 kohdan osalta esittelijä uskoo, että suojattuja 
alkuperänimityksiä ja suojattuja maantieteellisiä merkintöjä kuvaamaan tarkoitetut ja 
hyväksytyt eurooppalaiset tunnukset olisi merkittävä selvästi. Toisaalta esittelijä 
katsoo, että EU:n tunnus ja nyt käsiteltävänä olevat merkinnät voidaan sallia 
ainoastaan tuotteissa, joihin sovelletaan samoin ehdoin samoja rekisteröintimenettelyjä 
kuin sisämarkkinoilta peräisin oleviin tuotteisiin, sen sijaan, että tehtäisiin 
kahdenvälisiä sopimuksia.

III osasto 

 Tässä kohdin pyritään johdonmukaisuuteen muiden sellaisten tarkistusten kanssa, 
joissa säännöstä ei rajata koskemaan ainoastaan jalostettuja elintarvikkeita; lisäksi 
katsomme, että aitojen perinteisten tuotteiden kohdalla tällaista rajoitusta ei tarvita.

IV osasto

 Esittelijä katsoo, että vapaaehtoiset varatut ilmaisut (liitteessä II) olisi säilytettävä 
yhdessä yhteisessä markkinajärjestelyssä ja että ne pitäisi sen tähden sisällyttää 
kaupan pitämisen vaatimuksista annettuun asetukseen, koska tämä vastaisi paremmin 
kyseisten vapaaehtoisten toimintavälineiden luonnetta. Samalla vapaaehtoisille 
laatuilmaisuille, joita komissio saattaa tulevaisuudessa ehdottaa, tarvittaisiin 
kuitenkin oikeusperusta. Siksi esittelijä katsoo, että oikeusperusta olisi säilytettävä. 
Esittelijä ehdottaa ensimmäiseksi vapaaehtoiseksi laatuilmaisuksi ilmaisua 
"vuoristoalueiden maataloustuote";

 Esittelijä uskoo, että olisi otettava käyttöön vuoristoalueiden maataloustuotteita
koskeva järjestelmä. Laajojen kuulemisten aikana havaittiin, että alalla toivotaan 
tällaista järjestelmää, että siitä olisi hyötyä kuluttajille ja että tuotteiden arvo nousisi;

 Toivomme, että komissio tutkii lisäksi uusia vapaaehtoisia laatuilmaisuja ja voi pian 
ehdottaa esimerkiksi "saaristosta" tai "arktiselta alueelta" peräisin olevia tuotteita 
koskevia merkintöjä. Esittelijä pyytää myös, että asetusehdotuksen yhteydessä 
harkittaisiin edelleen naudanlihan vapaaehtoista merkintäjärjestelmää.

V osasto

 Esittelijä kannattaa komission ehdotuksia, jotka koskevat tuottajaryhmien roolia
suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen 
järjestelmissä, ja toivoo, että ehdotukset pannaan täytäntöön mahdollisimman pian. 
Lisäksi esittelijä katsoo, että tuottajaryhmien roolin vahvistamisen edellytykset 
täyttyvät. Siksi ehdotan, että tuottajaryhmille annetaan tehtäväksi kehittää hyvin 
rajoitetuissa ja kontrolloiduissa olosuhteissa tuotannon hallinnointitoimenpiteitä 
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jäsenvaltioiden ja komission tarkassa valvonnassa. On nimittäin osoitettu, että 
tällaisilla järjestelmillä voidaan vakauttaa suojatuilla alkuperänimityksillä ja 
suojatuilla maantieteellisillä merkinnöillä varustettujen arvokkaiden tuotteiden 
tuottajien tilannetta ja välttää voimakkaat hinnanvaihtelut;

 Suuntaviivojen (joita on annettu vapaaehtoisista sertifiointiohjelmista sekä suojatun 
alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän saaneiden tuotteiden 
käyttämisestä ainesosina) soveltamisen osalta pyydämme, että komissio laatii 
lainsäätäjälle kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta kertomuksen 
siitä, voidaanko tältä osin antaa velvoittavaa lainsäädäntöä;

 Lisäksi esittelijä selkeyttää vastaväitteitä koskevia menettelyjä ehdottamalla, että 
niihin sovellettavia määräaikoja voidaan pidentää siinä tapauksessa, että sopuun on 
todennäköisesti mahdollista päästä.

Liitteet

 Esittelijä ehdottaa, että liitteisiin lisätään vielä tuotteita, jotka voivat hyötyä suojatusta 
alkuperänimityksestä, suojatusta maantieteellisestä merkinnästä tai aitoja perinteisiä 
tuotteita koskevasta suojasta;

 Liite II (joka nyt sisältää vapaaehtoiset varatut ilmaukset) siirretään kaupan pitämisen 
vaatimuksista annettuun asetukseen.

Mukauttaminen

Mukauttamisesta esittelijä toteaa, että olisi saavutettava tasapaino toisaalta komission 
tehokkaan ja nopean toiminnan tarpeen ja toisaalta Lissabonin sopimuksessa parlamentille ja 
neuvostolle laisäädäntäprosessin osalta osoitetun toimivallan välillä. Yleisesti ottaen esittelijä 
kannattaa useimpia ehdotuksia delegoiduiksi tai täytäntöönpanosäädöksiksi ja katsoo, että 
komission ehdotus on tältä osin tasapainoinen.


