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Tarkistus 40
Lutz Goepel

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Viljaa koskevaa järjestelmää olisi 
muutettava alan kilpailukyvyn ja 
markkinasuuntautuneisuuden 
varmistamiseksi, ja interventiota olisi 
käytettävä turvaverkkona markkinoiden 
häiriöissä sekä viljelijöiden toiminnan 
helpottamiseksi markkinaolosuhteisiin 
nähden. Maissin interventiojärjestelmän 
uudistusta koskevissa neuvoston 
päätelmissä määrätään koko vilja-alan 
interventiojärjestelmän uudelleen 
tarkastelusta terveystarkastuksen 
yhteydessä analyysin perusteella, jonka 
mukaan on olemassa ohran lisäintervention 
riski, jos hinnat ovat alhaisia. Viljan 
näkymät ovat kuitenkin muuttuneet 
tuolloisesta huomattavasti, sillä viljan 
maailmanmarkkinahinnat ovat suotuisia, 
koska kysyntä maailmanmarkkinoilla on 
kasvussa ja viljan varastot 
maailmanmarkkinoilla vähissä. Sen vuoksi 
muiden rehuviljojen interventiotasojen 
asettaminen nollaan samassa aikataulussa 
kuin maissia koskeva uudistus 
mahdollistaisi intervention ilman kielteisiä 
vaikutuksia koko viljamarkkinoihin. Vilja-
alan näkymät koskevat myös 
durumvehnää, mikä merkitsee sitä, että 
interventio-ostot voitaisiin lakkauttaa, 
koska ne ovat menettäneet merkityksensä
markkinahintojen oltua jatkuvasti 
huomattavasti interventiohintoja 
korkeampia. Koska viljan intervention on 
tarkoitus olla pikemminkin turvaverkko 
kuin hinnanmuodostukseen vaikuttava 

(3) Viljaa koskevaa järjestelmää olisi 
muutettava alan kilpailukyvyn ja 
markkinasuuntautuneisuuden 
varmistamiseksi, ja interventiota olisi 
käytettävä turvaverkkona markkinoiden 
häiriöissä sekä viljelijöiden toiminnan 
helpottamiseksi markkinaolosuhteisiin 
nähden. Maissin interventiojärjestelmän 
uudistusta koskevissa neuvoston 
päätelmissä määrätään koko vilja-alan 
interventiojärjestelmän uudelleen 
tarkastelusta terveystarkastuksen 
yhteydessä analyysin perusteella, jonka 
mukaan on olemassa ohran lisäintervention 
riski, jos hinnat ovat alhaisia. Viljan 
näkymät ovat kuitenkin muuttuneet 
tuolloisesta huomattavasti, sillä viljan 
maailmanmarkkinahinnat ovat suotuisia, 
koska kysyntä maailmanmarkkinoilla on 
kasvussa ja viljan varastot 
maailmanmarkkinoilla vähissä. Sen vuoksi 
muiden rehuviljojen interventiotasojen 
asettaminen nollaan samassa aikataulussa 
kuin maissia koskeva uudistus 
mahdollistaisi intervention ilman kielteisiä 
vaikutuksia koko viljamarkkinoihin. Vilja-
alan näkymät koskevat myös 
durumvehnää, mikä merkitsee sitä, että 
interventio-ostot voitaisiin lakkauttaa, 
koska ne ovat menettäneet merkityksensä 
markkinahintojen oltua jatkuvasti 
huomattavasti interventiohintoja 
korkeampia. Koska viljan intervention on 
tarkoitus olla turvaverkko, interventio olisi 
avattava vasta markkinointivuoden 
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tekijä, jäsenvaltioiden väliset erot 
sadonkorjuukausissa, jotka tosiasiallisesti 
aloittavat markkinointivuodet, eivät ole 
enää merkityksellisiä, koska hinnat eivät 
enää kuvasta interventiotasoja 
korotettuna tuen lisäyksillä.
Yksinkertaistamisen vuoksi viljan 
interventiota koskevat ajankohdat olisi 
sen vuoksi yhtenäistettävä koko 
yhteisössä.

kolmena viimeisenä kuukautena.

Or. de

Perustelu

Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Tarkistus 41
Elisabeth Jeggle 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Riisialan kilpailukyky on vuoden 2003 
uudistuksen jälkeen parantunut, tuotanto on 
vakaata, varastot supistumassa sekä 
yhteisössä että maailmanmarkkinoilla 
tapahtuneen kysynnän kasvun vuoksi ja 
hintaodotukset merkittävästi 
interventiohintaa korkeammalla. Sen 
vuoksi riisin interventio-ostot eivät ole 
enää tarpeen, ja ne olisi lakkautettava.

(4) Riisialan kilpailukyky on vuoden 2003 
uudistuksen jälkeen parantunut, tuotanto on 
vakaata, varastot supistumassa sekä 
yhteisössä että maailmanmarkkinoilla 
tapahtuneen kysynnän kasvun vuoksi ja 
hintaodotukset merkittävästi 
interventiohintaa korkeammalla. 
Interventiot olisi kuitenkin säilytettävä 
turvaverkkona.

Or. de

Perustelu

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.
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Tarkistus 42
Albert Deß 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sianlihan tuotannon ja kulutuksen 
ennustetaan kasvavan keskipitkällä 
aikavälillä, vaikkakin siipikarjanlihan 
aiheuttaman kilpailun ja rehun 
korkeampien hintojen vuoksi hitaammin 
kuin viimeksi kuluneella 
vuosikymmenellä. Sian hintojen 
ennakoidaan pysyvän merkittävästi 
interventiohintoja korkeampina. Sianlihan 
interventio-ostoja ei ole käytetty moneen 
vuoteen, ja markkinatilanteen ja -
näkymien perusteella ne olisi 
lakkautettava.

(5) Sianlihan tuotannon ja kulutuksen 
ennustetaan kasvavan keskipitkällä 
aikavälillä siipikarjanlihan aiheuttaman 
kilpailun ja rehun korkeampien hintojen 
vuoksi paljon hitaammin kuin viimeksi 
kuluneella vuosikymmenellä. Sian hinnat 
voivat hyvin laskea jälleen alle 
interventiohintojen. Sianlihan interventio-
ostoja ei toki ole käytetty moneen vuoteen, 
mutta markkinatilanteen ja sen 
mahdollisen kehityksen perusteella ne olisi 
säilytettävä.

Or. de

Perustelu

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.

Tarkistus 43
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Sianlihan tuotannon ja kulutuksen 
ennustetaan kasvavan keskipitkällä 
aikavälillä, vaikkakin siipikarjanlihan 
aiheuttaman kilpailun ja rehun 

(5) Sianlihan tuotannon ja kulutuksen 
ennustetaan kasvavan keskipitkällä 
aikavälillä, vaikkakin siipikarjanlihan 
aiheuttaman kilpailun ja rehun 
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korkeampien hintojen vuoksi hitaammin 
kuin viimeksi kuluneella 
vuosikymmenellä. Sian hintojen 
ennakoidaan pysyvän merkittävästi 
interventiohintoja korkeampina. Sianlihan 
interventio-ostoja ei ole käytetty moneen 
vuoteen, ja markkinatilanteen ja -
näkymien perusteella ne olisi 
lakkautettava.

korkeampien hintojen vuoksi hitaammin 
kuin viimeksi kuluneella 
vuosikymmenellä. Sian hintojen 
ennakoidaan pysyvän merkittävästi 
interventiohintoja korkeampina. Sianlihan 
interventio-ostoja ei ole käytetty moneen 
vuoteen, mutta ottaen huomioon 
mahdollisuudet muuttaa markkinoita 
terveys- tai muista syistä "turvaverkon" 
säilyttämiseksi olisi säilytettävä 
intervention periaate.

Or. ro

Perustelu

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Tarkistus 44
Lutz Goepel 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Kyseisten tuotteiden interventio 
voidaan lakkauttaa turvallisesti vuonna 
2009, koska tämänhetkinen 
markkinatilanne ja -näkymät osoittavat, 
ettei interventiota sovellettaisi niihin 
muutenkaan vuonna 2009.

(6) Riisin ja sianlihan interventio voidaan 
lakkauttaa turvallisesti vuonna 2009, koska 
tämänhetkinen markkinatilanne ja 
-näkymät osoittavat, ettei interventiota 
sovellettaisi niihin muutenkaan vuonna 
2009.

Or. de

Perustelu

 Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.
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Tarkistus 45
Duarte Freitas 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Ottaen huomioon maitoalan 
markkinoiden epävakaus sekä se, että 
maitokiintiöiden korottaminen 
2 prosentilla kuluvana 
markkinointivuonna on aiheuttanut 
tuotantohäiriöitä ja -haittoja mutta ei ole 
hyödyttänyt kuluttajia, maitokiintiöitä ei 
ole syytä mukauttaa lyhyellä aikavälillä. 
Vuonna 2010 olisi toteutettava maitoalan 
yleistilanteen asianmukainen arviointi, 
jonka perusteella voidaan päättää, 
jatketaanko maitokiintiöjärjestelmää 
vuoden 2015 jälkeen.

Or. pt

Tarkistus 46
Duarte Freitas 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 

Poistetaan.
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vahvan kotimaisen ja ulkomaisen 
kysynnän kannalta 
maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa nyt 
tuotannon kasvua toisin kuin tilanteessa, 
jolloin maitokiintiöt otettiin käyttöön 
ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa 
saamasta tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden 
asteittainen poistaminen tämän asetuksen 
liitteen I mukaisilla vuosittaisilla 
lisäyksillä (yksi prosentti 
markkinointivuotta kohti vuodesta 
2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

Or. pt

Perustelu

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo

Tarkistus 47
Albert Deß 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 

Poistetaan.
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maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen 
kysynnän kannalta 
maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa nyt 
tuotannon kasvua toisin kuin tilanteessa, 
jolloin maitokiintiöt otettiin käyttöön 
ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa 
saamasta tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden 
asteittainen poistaminen tämän asetuksen 
liitteen I mukaisilla vuosittaisilla 
lisäyksillä (yksi prosentti 
markkinointivuotta kohti vuodesta 
2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

Or. de

Perustelu

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
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muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch. 
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.

Tarkistus 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen 
kysynnän kannalta 
maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa nyt 
tuotannon kasvua toisin kuin tilanteessa, 
jolloin maitokiintiöt otettiin käyttöön 
ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa 
saamasta tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden 
asteittainen poistaminen tämän asetuksen 
liitteen I mukaisilla vuosittaisilla 
lisäyksillä (yksi prosentti 
markkinointivuotta kohti vuodesta 

(8) Nykyinen maitokiintiöjärjestelmä ei 
täytä nykyaikaisen maitotalouden 
taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristövaatimuksia. Olisi vältettävä 
maidontuotannon keskittymistä ja 
voimaperäistymistä edelleen harvoilla 
suotuisilla alueilla. Unionin 
maidontuotantoa olisi kehitettävä edelleen 
etenkin laidunmaa-alueilla. Lisäksi olisi 
purettava unionin valkuaisrehuvaje ja 
vähennettävä näin maidontuotannon 
riippuvuutta rehun tuonnista. Siksi 
yhteisen maatalouspolitiikan 
terveystarkastuksen yhteydessä olisi 
luotava maidontuottajajärjestöjä varten 
puitejärjestelmä, jolla kannustetaan 
unionin maidontuottajia tuottamaan, 
keräämään ja pitämään kaupan maitoa 
omalla vastuullaan kysynnän mukaan. 
Maitoala tarvitsee laatuun ja 
ympäristöystävälliseen tuotantoon 
perustuvaa joustavaa tuotantomäärien 
ohjailua, jonka tavoitteena on kysynnän 
mukaan määräytyvä tuotanto, joka 
mahdollistaa kustannukset kattavat 
tuottajahinnat myös kysynnän 
vaihdellessa ja joka ei edellytä 
valtiontukia tai vientitukia. 
Maitokiintiöitä ei siksi saisi korottaa. 
Tuottajia on ennemminkin tuettava 
maidontuotannon purkamisessa, jos sille 
ei löydy markkinoita, ja 
puolustautumisessa suurten 
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2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

kauppaketjujen ja meijeriteollisuuden 
polkumyyntikäytäntöjä vastaan.

Or. de

Tarkistus 49
Stéphane Le Foll 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen 
kysynnän kannalta 
maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa nyt 
tuotannon kasvua toisin kuin tilanteessa, 
jolloin maitokiintiöt otettiin käyttöön 
ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa 
saamasta tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden 
asteittainen poistaminen tämän asetuksen 
liitteen I mukaisilla vuosittaisilla 

(8) Maitokiintiöiden liian joustamattoman 
hallinnoinnin vuoksi maidon 
kokonaistuotannon yhteisössä ennustetaan 
keskipitkällä aikavälillä vähenevän 
asteittain, joskin maltillisesti, koska 
rakenneuudistuksen jatkuminen 
jäsenvaltioissa, jotka eivät olleet jäseniä 
ennen vuoden 2004 laajentumista, johtaisi 
maidon omavaraistuotannon 
vähenemiseen, ja tuotannon kasvu taasen 
on kiintiöiden nykyisen hallinnoinnin
vuoksi edelleen vähäistä. Koska 
kiintiöiden hallinnointi on liian 
joustamatonta, jäsenvaltiot eivät nykyisin 
pysty hyödyntämään sisäisiä ja ulkoisia 
markkinamahdollisuuksiaan, kun muut 
jäsenvaltiot eivät pysty tuottamaan 
kansallista kiintiötään. Tilanteen 
korjaamiseksi on tarpeen mukauttaa 
niiden jäsenvaltioiden tuotantokiintiötä, 
joissa on alijäämää, korottamalla 
kiintiöitä vuosittain epäsymmetrisesti, 
jotta ne voivat vastata tarpeisiinsa, ilman, 
että korotus johtaa maidon hintojen 
laskuun.
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lisäyksillä (yksi prosentti 
markkinointivuotta kohti vuodesta 
2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

Or. fr

Perustelu

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…) il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés. 
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.

Tarkistus 50
Lutz Goepel 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
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käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden 
asteittainen poistaminen tämän asetuksen 
liitteen I mukaisilla vuosittaisilla 
lisäyksillä (yksi prosentti 
markkinointivuotta kohti vuodesta 
2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Kiintiöiden mukauttamiseen vuoteen 2015 
mennessä voidaan ottaa kantaa 
ainoastaan, jos samalla päätetään 
tukitoimenpiteistä maidontuottajille, ja 
kannanoton olisi oltava riippuvainen 
markkinoiden seurannasta vuonna 2009, 
joten maitokiintiöjärjestelmää ei pitäisi 
tarkistaa yhteisen maatalouspolitiikan 
terveystarkastuksen yhteydessä. 
Maitokiintiöitä olisi mukautettava vasta 
markkinointivuodesta 2010/2011. 

Or. de

Perustelu

Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das 
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient
eingestezt werden können.

Tarkistus 51
Ilda Figueiredo 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 

(8) Kansallisten maitokiintiöiden 
enimmäismäärien vuoksi maidon 
kokonaistuotannon yhteisössä ennustetaan 
keskipitkällä aikavälillä vähenevän 
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maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden 
asteittainen poistaminen tämän asetuksen 
liitteen I mukaisilla vuosittaisilla 
lisäyksillä (yksi prosentti 
markkinointivuotta kohti vuodesta 
2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

asteittain, joskin maltillisesti, koska 
rakenneuudistuksen jatkuminen 
jäsenvaltioissa, jotka eivät olleet jäseniä 
ennen vuoden 2004 laajentumista, johtaisi 
maidon omavaraistuotannon 
vähenemiseen, ja tuotannon kasvu taasen 
on kansallisten kiintiöiden vuoksi edelleen 
vähäistä. Meijereihin jalostettavaksi 
toimitettavan maidon määrän ennakoidaan 
samaan aikaan kasvavan ennustejaksolla. 
Näin ollen vahvan kotimaisen ja 
ulkomaisen kysynnän kannalta 
maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa nyt 
tuotannon kasvua toisin kuin tilanteessa, 
jolloin maitokiintiöt otettiin käyttöön 
ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Sopimusta 
maitokiintiöiden poistamisesta vuonna 
2015 olisi muutettava, jotta taataan 
järjestelmän jatkuminen, joskin nykyistä 
tasapuolisemmin ehdoin.

Or. pt

Perustelu

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.
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Tarkistus 52
Peter Baco 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain.
Tältä kannalta maitokiintiöiden 
asteittainen poistaminen tämän asetuksen 
liitteen I mukaisilla vuosittaisilla 
lisäyksillä (yksi prosentti 
markkinointivuotta kohti vuodesta 
2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain 
ottaen huomioon vuosina 2008 ja 2009 
tehtyjen kiintiöiden korotusten 
vaikutustenarviointi sekä Yhdysvaltojen ja 
Kanadan kokemukset asiasta.

Or. sk
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Perustelu

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov. 
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom.

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.

Tarkistus 53
Jan Mulder 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen 
poistaminen tämän asetuksen liitteen I 
mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä (yksi 

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen 
poistaminen tämän asetuksen liitteen I 
mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä (kolme 
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prosentti markkinointivuotta kohti 
vuodesta 2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

prosenttia markkinointivuotta kohti 
vuodesta 2009/2010 vuoteen 2014/2015) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen. 

Or. en

Perustelu

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82.

Tarkistus 54
Niels Busk 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
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markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen 
poistaminen tämän asetuksen liitteen I 
mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä (yksi 
prosentti markkinointivuotta kohti 
vuodesta 2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen 
poistaminen tämän asetuksen liitteen I 
mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä (kaksi 
prosenttia markkinointivuotta kohti 
vuodesta 2009/2010 vuoteen 2014/2015) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen. 

Or. en

Perustelu

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82.

Tarkistus 55
Mairead McGuinness 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
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tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen 
poistaminen tämän asetuksen liitteen I 
mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä (yksi 
prosentti markkinointivuotta kohti 
vuodesta 2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen 
poistaminen tämän asetuksen liitteen I 
mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä (kaksi 
prosenttia markkinointivuotta kohti 
vuodesta 2009/2010 vuoteen 2014/2015) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

Or. en

Tarkistus 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
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tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen 
poistaminen tämän asetuksen liitteen I 
mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä (yksi 
prosentti markkinointivuotta kohti 
vuodesta 2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen 
poistaminen tämän asetuksen liitteen I 
mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä 
(vähintään kaksi prosenttia
markkinointivuotta kohti vuodesta 
2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen. 

Or. en

Perustelu

To provide for a smooth transition ahead of the milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector.
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Tarkistus 57
Czesław Adam Siekierski 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen 
poistaminen tämän asetuksen liitteen I 
mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä (yksi 
prosentti markkinointivuotta kohti 
vuodesta 2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Jos maitokiintiöt on 
tarkoitus poistaa vuonna 2015, 
asianmukaisten mukautusten on tultava
voimaan asteittain. Tältä kannalta 
maitokiintiöiden asteittainen poistaminen 
tämän asetuksen liitteen I mukaisilla 
vuosittaisilla lisäyksillä (kaksi prosenttia
markkinointivuotta kohti vuodesta 
2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

Or. pl
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Tarkistus 58
Kyösti Virrankoski 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen 
poistaminen tämän asetuksen liitteen I 
mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä (yksi 
prosentti markkinointivuotta kohti 
vuodesta 2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

(8) Kansallisten maitokiintiöiden 
enimmäismäärien vuoksi maidon 
kokonaistuotannon yhteisössä ennustetaan 
keskipitkällä aikavälillä vähenevän 
asteittain, joskin maltillisesti, koska 
rakenneuudistuksen jatkuminen 
jäsenvaltioissa, jotka eivät olleet jäseniä 
ennen vuoden 2004 laajentumista, johtaisi 
maidon omavaraistuotannon 
vähenemiseen, ja tuotannon kasvu taasen 
on kansallisten kiintiöiden vuoksi edelleen 
vähäistä. Meijereihin jalostettavaksi 
toimitettavan maidon määrän ennakoidaan 
samaan aikaan kasvavan ennustejaksolla. 
Näin ollen vahvan kotimaisen ja 
ulkomaisen kysynnän kannalta nykyinen 
maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa nyt 
tuotannon kasvua toisin kuin tilanteessa, 
jolloin maitokiintiöt otettiin käyttöön 
ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Nykyinen 
maitokiintiöjärjestelmä päättyy vuonna 
2015. Tältä kannalta maitokiintiöiden 
asteittainen poistaminen tämän asetuksen 
liitteen I mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä 
(kaksi prosenttia markkinointivuonna 
2008/2009 ja yksi prosentti 
markkinointivuotta kohti vuosina 
2009/2010 ja 2010/2011) helpottaisi 
sujuvaa siirtymistä, ja näin vältyttäisiin 
liian suurelta mukautukselta kiintiöiden 
poistamisen jälkeen. Jäsenvaltiot voivat 
myöntää perustettavasta maitorahastosta, 
jonka rahoituksessa käytetään 
lisämaksusta saatavia tuloja sekä 
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markkinapohjaisten välineiden 
purkamisesta saatuja säästöjä, 
lypsylehmäpalkkioita vuoristoalueille ja 
muille epäsuotuisille alueille.

Or. en

Tarkistus 59
Luis Manuel Capoulas Santos 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen 
kysynnän kannalta 
maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa nyt 
tuotannon kasvua toisin kuin tilanteessa, 
jolloin maitokiintiöt otettiin käyttöön 
ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa 
saamasta tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden 
asteittainen poistaminen tämän asetuksen 
liitteen I mukaisilla vuosittaisilla 

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Maitokiintiöiden 
korotus tämän asetuksen liitteen I 
mukaisesti (kaksi prosenttia 
markkinointivuonna 2008/2009 ja yksi 
prosentti markkinointivuotta kohti vuosina 
2009/2010 ja 2010/2011) antaa 
mahdollisuuden saada tarvittavat tiedot 
maitoalan markkinoiden tilanteen 
asianmukaista arviointia varten. 
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lisäyksillä (yksi prosentti 
markkinointivuotta kohti vuodesta 
2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin 
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

Or. pt

Tarkistus 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Maitokiintiöiden enimmäismäärien 
vuoksi maidon kokonaistuotannon 
yhteisössä ennustetaan keskipitkällä 
aikavälillä vähenevän asteittain, joskin 
maltillisesti, koska rakenneuudistuksen 
jatkuminen jäsenvaltioissa, jotka eivät 
olleet jäseniä ennen vuoden 2004 
laajentumista, johtaisi maidon 
omavaraistuotannon vähenemiseen, ja 
tuotannon kasvu taasen on kiintiöiden 
vuoksi edelleen vähäistä. Meijereihin 
jalostettavaksi toimitettavan maidon 
määrän ennakoidaan samaan aikaan 
kasvavan ennustejaksolla. Näin ollen 
vahvan kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän 
kannalta maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa 
nyt tuotannon kasvua toisin kuin 
tilanteessa, jolloin maitokiintiöt otettiin 
käyttöön ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen 
poistaminen tämän asetuksen liitteen I 

(8) Kansallisten maitokiintiöiden 
enimmäismäärien vuoksi maidon 
kokonaistuotannon yhteisössä ennustetaan 
keskipitkällä aikavälillä vähenevän 
asteittain, joskin maltillisesti, koska 
rakenneuudistuksen jatkuminen 
jäsenvaltioissa, jotka eivät olleet jäseniä 
ennen vuoden 2004 laajentumista, johtaisi 
maidon omavaraistuotannon 
vähenemiseen, ja tuotannon kasvu taasen 
on kansallisten kiintiöiden vuoksi edelleen 
vähäistä. Meijereihin jalostettavaksi 
toimitettavan maidon määrän ennakoidaan 
samaan aikaan kasvavan ennustejaksolla. 
Näin ollen vahvan kotimaisen ja 
ulkomaisen kysynnän kannalta 
maitokiintiöjärjestelmä rajoittaa nyt 
tuotannon kasvua toisin kuin tilanteessa, 
jolloin maitokiintiöt otettiin käyttöön 
ylituotannon vuoksi. Tällaisessa 
markkinatilanteessa kiintiöt heikentävät 
markkinasuuntautuneisuutta, koska ne 
vääristävät tuottajien reagointia 
hintasignaaleihin ja estävät alaa saamasta 
tehokkuusetuja hidastamalla 
rakenneuudistusta. Kiintiöt on tarkoitus 
poistaa vuonna 2015, jotta asianmukaiset 
mukautukset tulisivat voimaan asteittain. 
Tältä kannalta maitokiintiöiden asteittainen 
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mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä (yksi 
prosentti markkinointivuotta kohti 
vuodesta 2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
mahdollistaisi sujuvan siirtymisen, ja näin
vältyttäisiin liian suurelta mukautukselta 
kiintiöiden poistamisen jälkeen.

poistaminen tämän asetuksen liitteen I 
mukaisilla vuosittaisilla lisäyksillä (yksi 
prosentti markkinointivuotta kohti 
vuodesta 2009/2010 vuoteen 2013/2014) 
on riittämätöntä niiden jäsenvaltioiden 
kannalta, joissa tätä "pehmeää" 
siirtymäkautta on käytettävä 
valmistautumiseen suurempaan 
kilpailuun ja joissa tarvitaan eriytettyjä ja 
suurempia lisäyksiä, jotta vältyttäisiin 
liian suurelta mukautukselta kiintiöiden 
poistamisen jälkeen.

Or. es

Tarkistus 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Ennen maitokiintiöiden 
mukauttamista olisi arvioitava, mitä 
vaikutuksia on ollut maitokiintiöiden
korottamisella 2 prosentilla 1 päivänä 
huhtikuuta 2008. Parlamentille 
esitettävässä kertomuksessa olisi 
käsiteltävä sekä vaikutuksia 
maailmanmarkkinoihin että vaikutuksia 
unionin sisämarkkinoihin. Siinä olisi 
käsiteltävä myös tuottaja- ja 
kuluttajahintojen kehitystä sekä 
vaikutuksia yhteiskuntaelämän eri aloilla 
erilaisilla tuotantoalueilla. Tällöin olisi 
otettava huomioon maiseman 
kunnossapito luonnonhaitta-alueilla, 
kulttuurimaiseman säilyttäminen sekä 
maitotilojen kilpailukyky.

Or. de
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Tarkistus 62
Lutz Goepel 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Maidontuottajien investointitukea ei 
vuodesta 2009 alkaen enää olisi 
rajoitettava osoitettuun kiintiötasoon, 
jotta tuottajat voivat tehdä 
markkinasuuntautuneempia investointeja.

Or. de

Perustelu

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015,
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind.

Tarkistus 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Maitokiintiöitä jää unionin tasolla 
nettomääräisesti käyttämättä, mikä ei 
lainkaan vastaa todellisuutta ajatellen 
kansallisia kiintiöitä ja niiden käyttöä eri 
jäsenvaltioissa. Tästä syystä on tarpeen 
ottaa tästä tarkistuksesta johtuvissa 
muutoksissa huomioon niiden 
jäsenvaltioiden tilanne, joilla on 
rakenteellisia vaikeuksia ja/tai tarjonnan 
ja kysynnän välisistä jännitteistä johtuvia 
sisäisiä ongelmia, joiden vuoksi tarvitaan 
suurempaa lisäystä kuin alun perin 
säädetty yleinen lineaarinen 1 prosentin 
lisäys.
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Or. es

Tarkistus 64
Albert Deß 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Juustoalan markkinat laajenevat 
tasaiseen tahtiin, ja kysyntä on kasvussa 
sekä yhteisössä että sen ulkopuolella. 
Yleisesti ottaen juustojen hinnat ovat sen 
vuoksi säilyneet jo jonkin aikaa vakaina 
eikä irtotavaran (voin ja jauheen) 
virallisten hintojen lasku ole vaikuttanut 
niihin merkittävästi. Kalliin, 
markkinalähtöisen tuotteen kuten juuston 
yksityiseen varastointiin myönnettävä 
pysyvä ja vapaaehtoinen tuki ei ole enää 
perusteltua sen enempää taloudelliselta 
kuin markkinoiden hallinnoinnin 
kannaltakaan, ja se olisi lakkautettava.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Tarkistus 65
Elisabeth Jeggle 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Juustoalan markkinat laajenevat 
tasaiseen tahtiin, ja kysyntä on kasvussa 
sekä yhteisössä että sen ulkopuolella. 
Yleisesti ottaen juustojen hinnat ovat sen 

(9) Juustoalan markkinat laajenevat 
tasaiseen tahtiin, ja kysyntä on kasvussa 
sekä yhteisössä että sen ulkopuolella. 
Yleisesti ottaen juustojen hinnat ovat sen 
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vuoksi säilyneet jo jonkin aikaa vakaina 
eikä irtotavaran (voin ja jauheen) 
virallisten hintojen lasku ole vaikuttanut 
niihin merkittävästi. Kalliin, 
markkinalähtöisen tuotteen kuten juuston 
yksityiseen varastointiin myönnettävä 
pysyvä ja vapaaehtoinen tuki ei ole enää 
perusteltua sen enempää taloudelliselta 
kuin markkinoiden hallinnoinnin 
kannaltakaan, ja se olisi lakkautettava.

vuoksi säilyneet jo jonkin aikaa vakaina 
eikä irtotavaran (voin ja jauheen) 
virallisten hintojen lasku ole vaikuttanut 
niihin merkittävästi. Kalliin, 
markkinalähtöisen tuotteen kuten juuston 
yksityiseen varastointiin myönnettävä 
pysyvä ja vapaaehtoinen tuki ei ole tällä 
hetkellä enää tarpeellinen, mutta se olisi 
kuitenkin säilytettävä edelleen 
turvaverkkona. Vapautuvat varat olisi 
ohjattava maitorahastoon.

Or. de

Perustelu

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Tarkistus 66
Mairead McGuinness 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Voin yksityisen varastoinnin tukea ei 
käytetä laajalti. Yhteisön maidontuotannon 
kausittaisuudesta johtuen voin 
tuotantorakenne tulee kuitenkin aina 
olemaan kausittaista. Sen vuoksi voin 
markkinoihin voi kohdistua väliaikaisia 
paineita, joita voitaisiin helpottaa 
kausittaisella varastoinnilla. Komission
päätöksen olisi kuitenkin perustuttava 
vankkaan markkina-analyysiin eikä 
velvollisuuteen avata järjestelmä joka 
vuosi, ja näin ollen järjestelmän olisi 
oltava vapaaehtoinen.

(10) Voin yksityisen varastoinnin tukea ei 
käytetä laajalti. Yhteisön maidontuotannon 
kausittaisuudesta johtuen voin 
tuotantorakenne tulee kuitenkin aina 
olemaan kausittaista. Sen vuoksi voin 
markkinoihin voi kohdistua väliaikaisia 
paineita, joita voitaisiin helpottaa 
kausittaisella varastoinnilla. Päätöksen 
markkinatuen asianmukaisesta tasosta
olisi perustuttava sovittuun analyysiin 
markkinoiden välittömistä tarpeista.

Or. en
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Tarkistus 67
Albert Deß 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Konditoriatuotteiden ja jäätelön 
valmistukseen sekä suoraan kulutukseen 
tarkoitetun voin kulutustukia on 
vähennetty voin interventiohinnan 
vähennysten mukaisesti vuodesta 2004, ja 
sen vuoksi ne ovat olleet nollassa ennen 
kuin tarjouskilpailut keskeytettiin 
suotuisan markkinatilanteen vuoksi. 
Kulutustukijärjestelmiä ei enää tarvita 
markkinoiden tukemiseksi 
interventiohintojen tasolla, ja sen vuoksi 
ne olisi lakkautettava.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Tarkistus 68
Elisabeth Jeggle 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Konditoriatuotteiden ja jäätelön 
valmistukseen sekä suoraan kulutukseen 
tarkoitetun voin kulutustukia on vähennetty 
voin interventiohinnan vähennysten 
mukaisesti vuodesta 2004, ja sen vuoksi ne 
ovat olleet nollassa ennen kuin 
tarjouskilpailut keskeytettiin suotuisan 
markkinatilanteen vuoksi.
Kulutustukijärjestelmiä ei enää tarvita 
markkinoiden tukemiseksi 
interventiohintojen tasolla, ja sen vuoksi 

(12) Konditoriatuotteiden ja jäätelön 
valmistukseen sekä suoraan kulutukseen 
tarkoitetun voin kulutustukia on vähennetty 
voin interventiohinnan vähennysten 
mukaisesti vuodesta 2004, ja sen vuoksi ne 
ovat olleet nollassa ennen kuin 
tarjouskilpailut keskeytettiin suotuisan 
markkinatilanteen vuoksi.
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ne olisi lakkautettava.

Or. de

Perustelu

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.

Tarkistus 69
Mairead McGuinness 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Konditoriatuotteiden ja jäätelön 
valmistukseen sekä suoraan kulutukseen 
tarkoitetun voin kulutustukia on vähennetty 
voin interventiohinnan vähennysten 
mukaisesti vuodesta 2004, ja sen vuoksi ne 
ovat olleet nollassa ennen kuin 
tarjouskilpailut keskeytettiin suotuisan 
markkinatilanteen vuoksi. 
Kulutustukijärjestelmiä ei enää tarvita 
markkinoiden tukemiseksi 
interventiohintojen tasolla, ja sen vuoksi 
ne olisi lakkautettava.

(12) Konditoriatuotteiden ja jäätelön 
valmistukseen sekä suoraan kulutukseen 
tarkoitetun voin kulutustukia on vähennetty 
voin interventiohinnan vähennysten 
mukaisesti vuodesta 2004, ja sen vuoksi ne 
ovat olleet nollassa ennen kuin 
tarjouskilpailut keskeytettiin suotuisan 
markkinatilanteen vuoksi. Automaattisia 
vuotuisia kulutustukijärjestelmiä ei enää 
tarvita markkinoiden tukemiseksi 
interventiohintojen tasolla, mutta 
komission olisi säilytettävä joustava 
mahdollisuus palauttaa kulutustuet.

Or. en

Tarkistus 70
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Konditoriatuotteiden ja jäätelön 
valmistukseen sekä suoraan kulutukseen 

(12) Konditoriatuotteiden ja jäätelön 
valmistukseen sekä suoraan kulutukseen 



AM\738991FI.doc 31/78 PE412.017v01-00

FI

tarkoitetun voin kulutustukia on vähennetty 
voin interventiohinnan vähennysten 
mukaisesti vuodesta 2004, ja sen vuoksi ne 
ovat olleet nollassa ennen kuin 
tarjouskilpailut keskeytettiin suotuisan 
markkinatilanteen vuoksi.
Kulutustukijärjestelmiä ei enää tarvita 
markkinoiden tukemiseksi 
interventiohintojen tasolla, ja sen vuoksi
ne olisi lakkautettava.

tarkoitetun voin kulutustukia on vähennetty 
voin interventiohinnan vähennysten 
mukaisesti vuodesta 2004, ja sen vuoksi ne 
ovat olleet nollassa ennen kuin 
tarjouskilpailut keskeytettiin suotuisan 
markkinatilanteen vuoksi. 
Kulutustukijärjestelmiä ei enää tällä 
hetkellä tarvita markkinoiden tukemiseksi 
interventiohintojen tasolla, mutta ne olisi 
säilytettävä "turvaverkon" tasolla.

Or. ro

Perustelu

Uniunea Europeană trebuie să îşi păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Tarkistus 71
Kyösti Virrankoski 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kuten yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksen yhteydessä vuonna 2003, 
yhteisön maatalouden kilpailukyvyn 
lisäämiseksi sekä aiempaa 
markkinasuuntautuneemman ja 
kestävämmän maatalouden edistämiseksi 
on tarpeen jatkaa siirtymistä tuotantotuesta 
tuottajatukeen poistamalla maatalouden 
yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä (yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 
22 päivänä lokakuuta 2007 annetussa 
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1234/2007 kuivatun rehun, pellavan,
hampun ja perunatärkkelyksen osalta 
voimassa olevat tuet, ja sisällyttää näiden 
tuotteiden tuki tuotannosta irrotetun 
tilakohtaisen tuen järjestelmään.

(13) Kuten yhteisen maatalouspolitiikan 
uudistuksen yhteydessä vuonna 2003, 
yhteisön maatalouden kilpailukyvyn 
lisäämiseksi sekä aiempaa 
markkinasuuntautuneemman ja 
kestävämmän maatalouden edistämiseksi 
on tarpeen jatkaa siirtymistä tuotantotuesta 
tuottajatukeen poistamalla maatalouden 
yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä 
maataloustuotteita koskevista 
erityissäännöksistä (yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 
22 päivänä lokakuuta 2007 annetussa
neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1234/2007 kuivatun rehun, pellavan ja
hampun osalta voimassa olevat tuet, ja 
sisällyttää näiden tuotteiden tuki 
tuotannosta irrotetun tilakohtaisen tuen 
järjestelmään.
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Or. en

Tarkistus 72
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Neuvosto teki vuonna 2000 päätöksen 
lyhyiden pellavakuitujen ja 
hamppukuitujen tuen asteittaisesta 
poistamisesta. Päätös tulee voimaan 
markkinointivuodesta 2009/2010 yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskevaan asetukseen 
asetuksella (EY) N:o 247/2008 tehdyillä 
muutoksilla, samoin kuin perinteisillä 
alueilla kasvatettavan pellavan jalostajille 
maksettavan ylimääräisen jalostuen 
asteittainen poistaminen. Pitkien 
pellavakuitujen tuki olisi irrotettava 
tuotannosta. Jotta alan teollisuus voisi 
kuitenkin mukautua muutokseen, 
tilatukijärjestelmään siirtymisen olisi 
tapahduttava puoliksi vuonna 2011 ja 
puoliksi vuonna 2013.

(14) Neuvosto teki vuonna 2000 päätöksen 
lyhyiden pellavakuitujen ja 
hamppukuitujen tuen asteittaisesta 
poistamisesta. Päätös tulee voimaan 
markkinointivuodesta 2009/2010 yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskevaan asetukseen 
asetuksella (EY) N:o 247/2008 tehdyillä 
muutoksilla, samoin kuin perinteisillä 
alueilla kasvatettavan pellavan jalostajille 
maksettavan ylimääräisen jalostuen 
asteittainen poistaminen. Pitkien 
pellavakuitujen tuki olisi irrotettava 
tuotannosta. Jotta alan teollisuus voisi 
kuitenkin mukautua muutokseen, nykyinen 
järjestelmä olisi säilytettävä vähintään 
markkinointivuoteen 2012/2013 asti ja 
Romanian ja Bulgarian osalta vuoteen 
2014/2015 asti.

Or. ro

Perustelu

Termenul propus iniţial era prea strâns. România şi Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014.

Tarkistus 73
Lutz Goepel 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Neuvosto teki vuonna 2000 päätöksen (14) Neuvosto teki vuonna 2000 päätöksen 
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lyhyiden pellavakuitujen ja 
hamppukuitujen tuen asteittaisesta 
poistamisesta. Päätös tulee voimaan 
markkinointivuodesta 2009/2010 yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskevaan asetukseen 
asetuksella (EY) N:o 247/2008 tehdyillä 
muutoksilla, samoin kuin perinteisillä 
alueilla kasvatettavan pellavan jalostajille 
maksettavan ylimääräisen jalostuen 
asteittainen poistaminen. Pitkien 
pellavakuitujen tuki olisi irrotettava 
tuotannosta. Jotta alan teollisuus voisi 
kuitenkin mukautua muutokseen, 
tilatukijärjestelmään siirtymisen olisi 
tapahduttava puoliksi vuonna 2011 ja 
puoliksi vuonna 2013.

lyhyiden pellavakuitujen ja 
hamppukuitujen tuen asteittaisesta 
poistamisesta. Päätös tulee voimaan 
markkinointivuodesta 2009/2010 yhteisiä 
markkinajärjestelyjä koskevaan asetukseen 
asetuksella (EY) N:o 247/2008 tehdyillä 
muutoksilla, samoin kuin perinteisillä 
alueilla kasvatettavan pellavan jalostajille 
maksettavan ylimääräisen jalostuen 
asteittainen poistaminen. Pitkien 
pellavakuitujen tuki olisi irrotettava 
tuotannosta. Jotta alan teollisuus voisi 
mukautua muutokseen, 
tilatukijärjestelmään siirtymisen olisi 
tapahduttava viimeistään vuonna 2013.

Or. de

Perustelu

 In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Tarkistus 74
Albert Deß 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kuivattua rehua koskeva järjestelmä 
uudistettiin vuonna 2003, jolloin osa tuesta 
myönnettiin tuottajille ja irrotettiin 
tuotannosta. Terveystarkastuksen yleisestä 
suuntautumisesta enemmän kohti 
markkinoita ja rehumarkkinoiden 
nykynäkymistä johtuen koko alan 
siirtyminen täysin tuotannosta irrotettuihin 
tukiin olisi sen vuoksi saatettava päätöksen 
irrottamalla jäljellä oleva tuki tuotannosta.
Tuen maksamisen lopettamisesta 
jalostajille aiheutuvia vaikutuksia olisi 

(15) Kuivattua rehua koskeva järjestelmä 
uudistettiin vuonna 2003, jolloin osa tuesta 
myönnettiin tuottajille ja irrotettiin 
tuotannosta. Terveystarkastuksen yleisestä 
suuntautumisesta enemmän kohti 
markkinoita ja rehumarkkinoiden 
nykynäkymistä johtuen koko alan 
siirtyminen täysin tuotannosta irrotettuihin 
tukiin olisi sen vuoksi saatettava päätöksen 
irrottamalla jäljellä oleva tuki tuotannosta 
viimeistään vuonna 2013.
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voitava helpottaa mukauttamalla 
soveltuvalla tavalla hintaa, jota 
maksetaan raaka-aineiden tuottajille, 
jotka tulevat tuen tuotannosta 
irrottamisen vuoksi saamaan suurempia 
suoran tuen oikeuksia. Jalostajille 
maksettavan tuen poistaminen on 
perusteltua myös markkinatilanteen 
vuoksi sekä yleensä ottaen 
valkuaiskasvialan näkymien vuoksi.
Koska alan rakenneuudistus on ollut 
käynnissä jo vuoden 2003 uudistuksesta 
alkaen ja dehydratoitujen rehujen 
tuotannon on äskettäin havaittu 
vaikuttavan ympäristöön erityisen 
kielteisesti, tuki olisi irrotettava 
tuotannosta, joskin olisi säädettävä 
lyhyestä kahden vuoden siirtymäkaudesta, 
jotta ala voisi mukautua muutokseen.

Or. de

Perustelu

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.

Tarkistus 75
Lutz Goepel 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Kuivattua rehua koskeva järjestelmä 
uudistettiin vuonna 2003, jolloin osa tuesta 
myönnettiin tuottajille ja irrotettiin 
tuotannosta. Terveystarkastuksen yleisestä 
suuntautumisesta enemmän kohti 
markkinoita ja rehumarkkinoiden 
nykynäkymistä johtuen koko alan 
siirtyminen täysin tuotannosta irrotettuihin 
tukiin olisi sen vuoksi saatettava päätöksen 
irrottamalla jäljellä oleva tuki tuotannosta. 

(15) Kuivattua rehua koskeva järjestelmä 
uudistettiin vuonna 2003, jolloin osa tuesta 
myönnettiin tuottajille ja irrotettiin 
tuotannosta. Terveystarkastuksen yleisestä 
suuntautumisesta enemmän kohti 
markkinoita ja rehumarkkinoiden 
nykynäkymistä johtuen koko alan 
siirtyminen täysin tuotannosta irrotettuihin 
tukiin olisi sen vuoksi saatettava päätöksen 
irrottamalla jäljellä oleva tuki tuotannosta. 
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Tuen maksamisen lopettamisesta 
jalostajille aiheutuvia vaikutuksia olisi 
voitava helpottaa mukauttamalla 
soveltuvalla tavalla hintaa, jota maksetaan 
raaka-aineiden tuottajille, jotka tulevat tuen 
tuotannosta irrottamisen vuoksi saamaan 
suurempia suoran tuen oikeuksia. 
Jalostajille maksettavan tuen poistaminen 
on perusteltua myös markkinatilanteen 
vuoksi sekä yleensä ottaen 
valkuaiskasvialan näkymien vuoksi. Koska 
alan rakenneuudistus on ollut käynnissä jo 
vuoden 2003 uudistuksesta alkaen ja 
dehydratoitujen rehujen tuotannon on 
äskettäin havaittu vaikuttavan ympäristöön 
erityisen kielteisesti, tuki olisi irrotettava 
tuotannosta, joskin olisi säädettävä 
lyhyestä kahden vuoden siirtymäkaudesta, 
jotta ala voisi mukautua muutokseen.

Tuen maksamisen lopettamisesta 
jalostajille aiheutuvia vaikutuksia olisi 
voitava helpottaa mukauttamalla 
soveltuvalla tavalla hintaa, jota maksetaan 
raaka-aineiden tuottajille, jotka tulevat tuen 
tuotannosta irrottamisen vuoksi saamaan 
suurempia suoran tuen oikeuksia. 
Jalostajille maksettavan tuen poistaminen 
on perusteltua myös markkinatilanteen 
vuoksi sekä yleensä ottaen 
valkuaiskasvialan näkymien vuoksi. Koska 
alan rakenneuudistus on ollut käynnissä jo 
vuoden 2003 uudistuksesta alkaen ja 
dehydratoitujen rehujen tuotannon on 
äskettäin havaittu vaikuttavan ympäristöön 
erityisen kielteisesti, tuki olisi irrotettava 
tuotannosta viimeistään vuonna 2013, jotta 
ala voisi mukautua muutokseen.

Or. de

Perustelu

 In seiner Entschließung vom 12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Tarkistus 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Viljan ja tärkkelyksen koti- ja 
ulkomaanmarkkinoilla tapahtuneen 
kehityksen vuoksi tärkkelyksen 
tuotantotuki ei ole enää aiheellista sen 
alkuperäisten tavoitteiden kannalta, ja sen 
vuoksi se olisi lakkautettava. 
Markkinatilanteen ja näkymien vuoksi 
tuki on ollut asetettuna joksikin aikaa 
nollaan, ja tilanteen ennakoidaan 

Poistetaan.
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jatkuvan, joten tuki voidaan poistaa 
nopeasti ilman että alalle aiheutuisi 
kielteisiä vaikutuksia.

Or. fr

Perustelu

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.

Tarkistus 77
Elisabeth Jeggle 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Eläintauteihin liittyvien 
poikkeuksellisten 
markkinatukitoimenpiteiden säännöksiä 
on käsiteltävä riskinhallintaa koskevassa 
laaja-alaisessa säännöksessä, ja sen 
vuoksi se olisi poistettava asetuksesta (EY) 
N:o 1234/2007.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(18 a) Koska tehokkaan riskienhallinnan 
merkitys kasvaa, jäsenvaltioille olisi 
annettava mahdollisuus osallistua 
viljelijöiden tai tuottajajärjestöjen 
maatalousvakuutusten kustannuksiin 
sekä eräiden eläin- tai kasvitaudeista 
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johtuvien taloudellisten tappioiden 
korvaamiseen.

Or. es

Tarkistus 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Komissio lopettaa kaikkien 
vientitukien maksamisen vuoteen 2013 
mennessä.

Or. en

Perustelu

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Tarkistus 80
Paulo Casaca 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 247/2006
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Muutetaan asetuksen (EY) 
N:o 247/2006 4 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"Poiketen 2 kohdan a alakohdasta
seuraavat sokerin (CN-koodi 1701) 



PE412.017v01-00 38/78 AM\738991FI.doc

FI

enimmäismäärät voidaan lähettää 
Azoreilta muualle yhteisöön seuraavina 
vuosina:
– 2008: 3000 tonnia

– 2009: 2 285 tonnia

– 2010: 1 570 tonnia

– 2011: 855 tonnia."

Or. pt

Perustelu

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.

Tarkistus 81
Duarte Freitas 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 247/2006
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Muutetaan asetuksen (EY) 
N:o 247/2006 4 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
"Poiketen 2 kohdan a alakohdasta 
seuraavat sokerin (CN-koodi 1701) 
enimmäismäärät voidaan lähettää 
Azoreilta muualle yhteisöön seuraavina 
vuosina:

Or. pt
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Tarkistus 82
Paulo Casaca 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Muutetaan asetuksen (EY) 
N:o 247/2006 5 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna 
kautena asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettuun C-sokeriin, joka viedään 
kiintiötä suuremman tuotannon 
soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä 
sokerialalla 14 päivänä syyskuuta 1981 
annetun komission asetuksen (ETY) 
N:o 2670/81 asianmukaisten säännösten 
mukaisesti kulutettavaksi Madeiralla ja 
Kanariansaarilla CN-koodiin 1701 
kuuluvana valkoisena sokerina ja 
jalostettavaksi ja kulutettavaksi 
Azoreilla CN-koodiin 17011210 ja/tai 
CN-koodiin 17011110 kuuluvana 
raakasokerina, sovelletaan tämän 
asetuksen edellytysten mukaisesti 
tuontitullivapautusjärjestelmää tämän 
asetuksen 2 artiklassa tarkoitettujen 
arvioitujen hankintataseiden rajoissa."

Or. pt

Perustelu

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.
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Tarkistus 83
Duarte Freitas 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
1 artikla – -1 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 247/2006
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Muutetaan asetuksen (EY) 
N:o 247/2006 5 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 
10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna 
kautena asetuksen 13 artiklassa 
tarkoitettuun C-sokeriin, joka viedään 
kiintiötä suuremman tuotannon 
soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä 
sokerialalla 14 päivänä syyskuuta 1981 
annetun komission asetuksen (ETY) 
N:o 2670/81 asianmukaisten säännösten 
mukaisesti kulutettavaksi Madeiralla ja 
Kanariansaarilla CN-koodiin 1701 
kuuluvana valkoisena sokerina ja 
jalostettavaksi ja kulutettavaksi 
Azoreilla CN-koodiin 17011210 ja/tai 
CN-koodiin 17011110 kuuluvana 
raakasokerina, sovelletaan tämän 
asetuksen edellytysten mukaisesti 
tuontitullivapautusjärjestelmää tämän 
asetuksen 2 artiklassa tarkoitettujen 
arvioitujen hankintataseiden rajoissa."

Or. pt
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Tarkistus 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Poistetaan 8 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Tarkistus 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Poistetaan 8 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad
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Tarkistus 86
Béla Glattfelder 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 1 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poistetaan 8 artiklan 1 kohdan 
b alakohta.

Poistetaan.

Or. hu

Perustelu

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Tarkistus 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2) Muutetaan 10 artikla seuraavasti: Poistetaan.

a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i) Korvataan a alakohta seuraavasti:

"a) tavallinen vehnä, ohra, maissi ja 
durra;"
ii) Poistetaan b alakohta;

Or. es
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Perustelu

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Tarkistus 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

(2) Muutetaan 10 artikla seuraavasti: Poistetaan.

a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i) Korvataan a alakohta seuraavasti:

"a) tavallinen vehnä, ohra, maissi ja 
durra;"
ii) Poistetaan b alakohta;

b) Poistetaan 2 kohta.

Or. es

Perustelu

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad
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Tarkistus 89
Elisabeth Jeggle 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Muutetaan 10 artikla seuraavasti: Poistetaan.
a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:
i) Korvataan a alakohta seuraavasti:
"a) tavallinen vehnä, ohra, maissi ja 
durra;"
ii) Poistetaan b alakohta;
b) Poistetaan 2 kohta.

Or. de

Perustelu

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.

Tarkistus 90
Béla Glattfelder 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
10 artikla 

Komission teksti Tarkistus

2. Muutetaan 10 artikla seuraavasti: Poistetaan.

a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i) Korvataan a alakohta seuraavasti:

"a) tavallinen vehnä, ohra, maissi ja 
durra;"
ii) Poistetaan b alakohta;
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b) Poistetaan 2 kohta.

Or. hu

Perustelu

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Tarkistus 91
Astrid Lulling 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
10 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ii a) Lisätään e a alakohta seuraavasti:
"e a) CN-koodiin 0203 11 10 kuuluvat 
tuoreet tai jäähdytetyt sian ruhot tai 
puoliruhot, alanimikkeeseen ex0203 19 15 
kuuluvat tuoreet tai jäähdytetyt kyljet ja 
kupeet (lihaskudosta sisältävä silava) sekä 
alanimikkeeseen ex0209 00 11 kuuluva 
tuore tai jäähdytetty sulattamaton 
siansilava."

Or. en
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Tarkistus 92
Czesław Adam Siekierski 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 11 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) sianlihalle koko markkinointivuoden 
ajan.

Or. pl

Tarkistus 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi keskeyttää tavallisen 
vehnän julkisen intervention ilman 
195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
komitean avustusta, jos Roueniin 
toimitetun vehnän, jonka 
valkuaisainepitoisuus on vähintään 
11 prosenttia, hinta on korkeampi kuin 
viitehinta.

2. Komissio voi keskeyttää tavallisen 
vehnän julkisen intervention ilman 
195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
komitean avustusta, jos vehnän, jonka 
valkuaisainepitoisuus on vähintään 
11 prosenttia, hinta on jäsenvaltiossa tai 
jollakin sen alueella korkeampi kuin 
viitehinta.

Or. hu

Perustelu

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára. 
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Tarkistus 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi keskeyttää tavallisen 
vehnän julkisen intervention ilman 
195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
komitean avustusta, jos Roueniin 
toimitetun vehnän, jonka 
valkuaisainepitoisuus on vähintään 
11 prosenttia, hinta on korkeampi kuin 
viitehinta.

2. Komissio voi keskeyttää tavallisen 
vehnän julkisen intervention, jos Roueniin 
toimitetun vehnän, jonka 
valkuaisainepitoisuus on vähintään 
11 prosenttia, hinta on korkeampi kuin 
viitehinta.

Komissio avaa julkisen intervention 
uudelleen ilman 195 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun komitean avustusta, jos tämän 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

Komissio avaa julkisen intervention 
uudelleen, jos tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetyt 
edellytykset eivät enää täyty.

Or. fr

Perustelu

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Tarkistus 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso

Komission teksti Tarkistus

(3) Korvataan II osan I osaston I luvun 
II jakson II alajakso seuraavasti:

Poistetaan.

"II ALAJAKSO
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OSTOJEN ALOITTAMINEN JA 
KESKEYTTÄMINEN

11 artikla

Julkiset interventiojaksot

Julkinen interventio on mahdollista 
seuraavasti:
a) viljoille 1 päivästä marraskuuta 
31 päivään toukokuuta;
b) sokerille markkinointivuosien 
2008/2009 ja 2009/2010 ajan;
c) naudanlihalle koko 
markkinointivuoden ajan; 
d) voille ja rasvattomalle maitojauheelle 
1 päivästä maaliskuuta 31 päivään 
elokuuta.

12 artikla

Julkisen intervention aloittaminen

1. Edellä 11 artiklassa tarkoitettujen 
jaksojen aikana julkinen interventio
a) on avoinna viljalle, sokerille, voille ja 
rasvattomalle maitojauheelle 13 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuihin intervention 
enimmäismääriin asti,
b) aloitetaan naudanlihalle komission 
toimesta ilman 195 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun komitean avustusta, jos 
42 artiklan 1 kohdassa säädetyn yhteisön 
ruhojen luokitteluasteikon perusteella 
noteerattu naudanlihan markkinoiden 
keskihinta jossakin jäsenvaltiossa tai 
jonkin jäsenvaltion jollakin alueella on 
edustavan ajanjakson ajan alle 1 560 
euroa tonnilta.
2. Komissio voi keskeyttää tavallisen 
vehnän julkisen intervention ilman 
195 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
komitean avustusta, jos Roueniin 
toimitetun vehnän, jonka 
valkuaisainepitoisuus on vähintään 
11 prosenttia, hinta on korkeampi kuin 
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viitehinta.
Komissio avaa julkisen intervention 
uudelleen ilman 195 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun komitean avustusta, jos tämän
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
säädetyt edellytykset eivät enää täyty.
3. Komissio lopettaa 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetun naudanlihan 
julkisen intervention ilman 195 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun komitean 
avustusta, jos kyseisessä kohdassa 
säädetyt edellytykset eivät edustavan 
ajanjakson aikana enää täyty.

13 artikla

Intervention enimmäismäärät

1. Julkisia interventio-ostoja tehdään 
enintään
a) ohran, maissin ja durran osalta 
0 tonnia kullakin 11 artiklan a 
alakohdassa tarkoitetulla jaksolla;
b) sokerin osalta 600 000 tonnia 
valkoisena sokerina ilmaistuna kunakin 
markkinointivuonna;
c) voin osalta 30 000 tonnia kullakin 
11 artiklan d alakohdassa tarkoitetulla 
jaksolla;
d) rasvattoman maitojauheen osalta 
109 000 tonnia kullakin 11 artiklan 
d alakohdassa tarkoitetulla jaksolla.
2. Markkinointivuoden aikana 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti varastoituun 
sokeriin ei saa soveltaa mitään muita 32, 
52 tai 63 artiklassa säädettyjä 
varastointitoimenpiteitä.
3. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, komissio voi päättää mainitun 
kohdan a, c ja d alakohdassa 
tarkoitettujen tuotteiden osalta 
intervention jatkamisesta mainitussa 
kohdassa tarkoitettujen määrien yli, jos 
markkinatilanne ja erityisesti 
markkinahintojen kehitys niin 
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edellyttää."

Or. es

Perustelu

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Tarkistus 96
Czesław Adam Siekierski 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ohran, maissin ja durran osalta 
0 tonnia kullakin 11 artiklan 
a alakohdassa tarkoitetulla jaksolla;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 97
Béla Glattfelder 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ohran, maissin ja durran osalta 0 
tonnia kullakin 11 artiklan a alakohdassa 
tarkoitetulla jaksolla;

Poistetaan.

Or. hu
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Perustelu

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Tarkistus 98
Csaba Sándor Tabajdi 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 3 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – II alajakso – 3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ohran, maissin ja durran osalta 0 tonnia 
kullakin 11 artiklan a alakohdassa 
tarkoitetulla jaksolla;

a) maissin ja durran osalta 0 tonnia 
kullakin 11 artiklan a alakohdassa 
tarkoitetulla jaksolla;

Or. hu

Perustelu

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.

Tarkistus 99
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – III alajakso – 18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio vahvistaa 10 artiklan a, d, e ja 
f alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
interventiohinnat ja interventioon 
hyväksytyt määrät
tarjouskilpailumenettelyin. 

1. Komissio vahvistaa 10 artiklan a, d, e ja 
f alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden 
interventiohinnat 
tarjouskilpailumenettelyin, kun 13 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut enimmäismäärät 
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Erityisolosuhteissa 
tarjouskilpailumenettelyt voidaan rajoittaa 
tai interventiohinnat ja interventioon 
hyväksytyt määrät voidaan vahvistaa 
jotakin jäsenvaltiota tai jonkin jäsenvaltion 
jotakin aluetta kohti noteerattujen 
markkinoiden keskihintojen perusteella.

on saavutettu. Erityisolosuhteissa 
tarjouskilpailumenettelyt voidaan rajoittaa 
tai interventiohinnat ja interventioon 
hyväksytyt määrät voidaan vahvistaa 
jotakin jäsenvaltiota tai jonkin jäsenvaltion 
jotakin aluetta kohti noteerattujen 
markkinoiden keskihintojen perusteella.

Or. nl

Tarkistus 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso –III alajakso - 18 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) viljoille enintään yhtä suuri kuin 
vastaavat viitehinnat;

Poistetaan.

Or. hu

Perustelu

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 

Tarkistus 101
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – III alajakso – 18 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) voille enintään 90 prosenttia 
viitehinnasta;

c) voin interventiohinnaksi vahvistetaan
90 prosenttia viitehinnasta 13 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulle 
intervention enimmäismäärälle;
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Or. nl

Tarkistus 102
Esther De Lange

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – III alajakso – 18 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) rasvattomalle maitojauheelle enintään 
yhtä suuri kuin viitehinta.

d) rasvattoman maitojauheen 
interventiohinnaksi vahvistetaan
viitehinta 13 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitetulle intervention 
enimmäismäärälle.

Or. nl

Tarkistus 103
Constantin Dumitriu

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 4 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – III alajakso – 18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) Komissio vahvistaa sianliha-alan 
interventiohinnan vakiolaatuisille 
sianruhoille. Interventiohinta ei saa olla 
korkeampi kuin 92 prosenttia eikä alempi 
kuin 78 prosenttia viitehinnasta.
b) Muiden vakiolaatuisten tuotteiden kuin 
sianruhojen interventiohinnat lasketaan 
sianruhojen interventiohinnan pohjalta 
näiden tuotteiden kaupallisen arvon ja 
teurastettujen sikojen kaupallisen arvon 
suhteen perusteella.
c) Muiden kuin vakiolaatuisten tuotteiden 
interventiohinnat lasketaan kyseisten 
vakiolaatuisten tuotteiden voimassa 
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olevien hintojen pohjalta ottaen 
huomioon laatuerot vakiolaatuihin 
nähden. Näitä hintoja sovelletaan 
määritettyihin laatuihin.

Or. ro

Perustelu

În continuare există pericole care pot afecta piaţa şi Uniunea Europeană trebuie să îşi 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Tarkistus 104
Csaba Sándor Tabajdi 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 6 kohta – a alakohta – i alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
31 artikla – 1 kohta – c b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

cb a) vehnän, maissin, ohran ja durran 
yksityisen varastoinnin tuki.

Or. hu

Perustelu

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.
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Tarkistus 105
Paulo Casaca 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – IV alajakso – 26 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii a 
alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lisätään asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on 
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 
N:o 361/2008, 26 artiklan toisen kohdan 
a alakohtaan alakohta seuraavasti:
"i v) käytettäväksi asetuksen (EY) 
N:o 247/2006 5 artiklassa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
mukaisesti."

Or. pt

Perustelu

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Tarkistus 106
Duarte Freitas 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 4 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – II jakso – IV alajakso – 26 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii a 
alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Lisätään asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007, sellaisena kuin se on 
viimeksi muutettuna asetuksella (EY) 
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N:o 361/2008, 26 artiklan toisen kohdan 
a alakohtaan alakohta seuraavasti:
"i v) käytettäväksi asetuksen (EY) 
N:o 247/2006 5 artiklassa tarkoitetun 
erityisen hankintajärjestelmän 
mukaisesti."

Or. pt

Perustelu

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Tarkistus 107
Ilda Figueiredo 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 4 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Lisätään II osan I osastoon 
IV a alajakso seuraavasti:

"IV a LUKU

Riskin- ja kriisinhallinta

Julkinen vakuutus

1. Yhteisö ottaa käyttöön yhteisön varoista 
rahoitettavan julkisoikeudellisen 
maatalousvakuutuksen, jolla taataan 
viljelijöille vähimmäistoimeentulo 
tiettyjen suuronnettomuuksien, kuten 
kuivuuden, myrskyjen, rakeiden, 
metsäpalojen ja eläinkulkutautien, 
sattuessa.
2. Julkisoikeudellinen maatalousvakuutus 
voidaan jakaa tilavakuutuksiin, 
tulovakuutuksiin, 
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tuotantoeläinvakuutuksiin ja 
korvausrahastoihin."

Or. pt

Perustelu

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.

Tarkistus 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 4 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – IV a luku (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Lisätään II osan I osastoon luku 
seuraavasti: 

"IV a LUKU

Riskinhallinta

I jakso

Maatalousvakuutukset

112 a artikla

Maatalousvakuutukset

1. Jäsenvaltiot voivat myöntää 
taloudellista tukea vakuutusmaksuihin, 
kun vakuutus otetaan 
luonnonkatastrofien, epäsuotuisten 
sääolojen tai eläin- tai kasvitautien 
aiheuttamien taloudellisten tappioiden 
varalta. 
Tämän artiklan soveltamiseksi 
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– 'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin 
hallaa, rakeita, jäätä, sadetta tai 
kuivuutta, jotka tuhoavat yli 30 prosenttia 
viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, lukuun ottamatta 
korkeinta ja alinta määrää.
– 'taloudellisilla tappioilla' tarkoitetaan 
lisäkustannuksia, joita viljelijälle 
aiheutuu tämän toteuttamista 
poikkeuksellisista toimenpiteistä, joilla 
pyritään vähentämään markkinatarjontaa 
tai merkittävää tuotannonmenetystä. 
Kustannuksia, joihin voidaan myöntää 
korvausta yhteisön muiden säännösten 
mukaisesti ja jotka johtuvat muiden 
terveys-, eläinlääkintä- tai 
kasvinsuojelutoimenpiteiden 
soveltamisesta, ei pidetä taloudellisina 
tappioina.
2. Viljelijälle voidaan myöntää 
taloudellista tukea enintään 80 tai 
50 prosenttia vakuutusmaksuista 
komission asetuksen (EY) N:o 1857/2007 
12 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen 
kriteerien mukaisesti.
Jäsenvaltio voi asettaa enimmäismäärän 
vakuutusmaksulle, jolle voi saada 
taloudellista tukea.
3. Vakuutuskorvaukset eivät saa korvata 
enempää kuin 1 kohdassa tarkoitettujen 
vahinkojen korvaamiseen tarvittavat 
kokonaiskustannukset, eikä niihin saa 
liittyä mitään tulevan tuotannon tyyppiä 
tai määrää koskevia ehtoja tai 
määräyksiä.
4. Taloudellinen tuki on maksettava 
suoraan asianomaiselle viljelijälle.
5. Taloudellisen tuen myöntämiseen 
liittyviä jäsenvaltioiden menoja 
rahoitetaan 68 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista varoista siten, että yhteisön 
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rahoitusosuus on 40 prosenttia tämän 
artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista tukikelpoisista 
vakuutusmaksuista.
Ensimmäinen alakohta ei estä 
jäsenvaltioita kattamasta taloudellista 
tukeaan kokonaan tai osittain 
asianomaisten alojen pakollisten 
yhteisvastuujärjestelmien kautta. 
6. Taloudellinen tuki ei saa estää 
vakuutuspalvelujen sisämarkkinoiden 
toimintaa. Taloudellinen tuki ei saa 
rajoittua vain yhden vakuutusyhtiön tai -
yhtiöryhmän tarjoamaan vakuutukseen, 
eikä sen edellytyksenä saa olla 
vakuutuksen ottaminen asianomaiseen 
jäsenvaltioon sijoittautuneesta 
vakuutusyhtiöstä.

2 jakso

Sijoitusrahastot

112 b artikla

1. Jäsenvaltiot voivat sijoitusrahastoille 
myönnettävän taloudellisen tuen avulla 
varmistaa, että viljelijöille maksetaan 
taloudellista korvausta 
luonnonkatastrofien, epäsuotuisten 
sääolojen tai eläin- tai kasvitaudista 
johtuvien taloudellisten tappioiden 
johdosta.
Tämän artiklan soveltamiseksi

– 'sijoitusrahastolla' tarkoitetaan 
jäsenvaltion kansallisen lain mukaisesti 
hyväksymää järjestelmää, jossa siihen 
kuuluvat viljelijät voivat vakuuttaa itsensä 
sellaisia taloudellisia tappioita vastaan, 
jotka aiheutuvat maatilalla havaitusta 
luonnonkatastrofista, epäsuotuisista 
sääoloista tai eläin- tai kasvitaudeista;
– 'luonnonmullistukseen rinnastettavissa 
olevilla epäsuotuisilla sääoloilla' 
tarkoitetaan sellaisia sääoloja kuin 
hallaa, rakeita, jäätä, sadetta tai 
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kuivuutta, jotka tuhoavat yli 30 prosenttia 
viljelijän edellisen kolmivuotiskauden tai 
edelliseen viisivuotiskauteen perustuvan 
kolmen vuoden keskimääräisestä 
vuosituotannosta, lukuun ottamatta 
korkeinta ja alinta määrää.
– 'taloudellisilla tappioilla' tarkoitetaan 
lisäkustannuksia, joita viljelijälle 
aiheutuu tämän toteuttamista 
poikkeuksellisista toimenpiteistä, joilla 
pyritään vähentämään markkinatarjontaa 
tai merkittävää tuotannonmenetystä. 
Kustannuksia, joihin voidaan myöntää 
korvausta yhteisön muiden säännösten 
mukaisesti ja jotka johtuvat muiden 
terveys-, eläinlääkintä- tai 
kasvinsuojelutoimenpiteiden 
soveltamisesta, ei pidetä taloudellisina 
tappioina.
3. Sijoitusrahastosta maksetaan 
taloudellista korvausta suoraan sen 
jäseninä oleville viljelijöille, joille on 
aiheutunut taloudellisia tappioita.
Sijoitusrahastosta maksettavan 
taloudellisen korvauksen on oltava 
peräisin
a) jäsenviljelijöiden rahastoon 
osoittamasta pääomakannasta; ja/tai
b) rahaston kaupallisin ehdoin ottamista 
lainoista. Alkupääoma ei voi olla peräisin 
julkisista varoista.
4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu 
taloudellinen tuki voi liittyä
a) sijoitusrahastojen perustamisesta 
aiheutuviin hallinnollisiin kustannuksiin, 
jotka voidaan jakaa enintään kolmelle 
vuodelle;
b) pääoman takaisinmaksuun ja korkoon, 
jota peritään sijoitusrahaston lainoista, 
jotka se on ottanut kaupallisin ehdoin 
taloudellisen korvauksen maksamiseksi 
viljelijöille;
c) määriin, jotka sijoitusrahasto on 
maksanut pääomakannastaan 
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taloudellisena korvauksena viljelijöille.
Komissio vahvistaa taloudelliseen tukeen 
kelpoisten kaupallisten lainojen 
vähimmäis- ja enimmäiskeston 128 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.
Jos taloudellinen korvaus maksetaan 
rahastosta ensimmäisen alakohdan 
c alakohdan mukaisesti, julkinen 
rahoitusosuus on suoritettava 
vähimmäiskestoiselle kaupallisin ehdoin 
otetulle lainalle suunnitellussa tahdissa.
5. Taloudellinen tuki saa olla enintään 
80 prosenttia 4 kohdassa tarkoitetuista 
kustannuksista. Kustannuksista, joita ei 
kateta taloudellisella tuella, vastaavat 
jäsenviljelijät.
Jäsenvaltiot voivat rajoittaa kustannuksia, 
joille voidaan myöntää taloudellista tukea, 
soveltamalla
a) rahastokohtaisia enimmäismääriä; 

b) yksikkökohtaisia enimmäismääriä.

6. Yhteisö osallistuu jäsenvaltioiden 
taloudelliseen tukeen liittyvien menojen 
rahoitukseen 68 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuista varoista siten, että sen 
rahoitusosuus on 40 prosenttia 4 kohdan 
mukaisesti tukikelpoisista määristä.
Ensimmäinen alakohta ei estä 
jäsenvaltioita kattamasta taloudellista 
tukeaan kokonaan tai osittain 
asianomaisten alojen pakollisten 
yhteisvastuujärjestelmien kautta.
7. Jäsenvaltioiden on annettava 
sijoitusrahastojen perustamista ja 
hallintoa koskevat säännöt erityisesti siltä 
osin kuin ne liittyvät korvausten 
myöntämiseen viljelijöille 
kriisitapauksissa tai näiden sääntöjen 
hallinnointiin ja valvontaan. Ennen 
niiden soveltamista jäsenvaltioiden on 
tiedotettava yhteisen markkinajärjestelyn 
hallintokomitealle yhteisön tasolla 
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toteuttavien toimien koordinoimiseksi."

Or. es

Perustelu

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.

Tarkistus 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – III jakso – I alajakso

Komission teksti Tarkistus

(5) Poistetaan II osan I osaston I luvun 
III jakson I alajakso.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.



AM\738991FI.doc 63/78 PE412.017v01-00

FI

Tarkistus 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 5 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
II osa – I osasto – I luku – III jakso – I alajakso

Komission teksti Tarkistus

(5) Poistetaan II osan I osaston I luvun 
III jakson I alajakso.

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 5 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Korvataan 28 artikla seuraavasti:

"28 artikla

Tukikelpoiset tuotteet

1. Seuraavien tuotteiden yksityiseen 
varastointiin on myönnettävä tukea tässä 
jaksossa säädetyin edellytyksin sekä 
komission 43 artiklan mukaisesti 
hyväksymien lisävaatimusten ja -
edellytysten mukaisesti: 
i) vähintään yhdeksän kuukauden ikäinen 
Grana Padano -juusto,
ii) vähintään 15 kuukauden ikäinen 
Parmigiano Reggiano -juusto,
iii) vähintään kolmen kuukauden ikäinen 
Provolone-juusto."
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Or. it

Perustelu

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.

Tarkistus 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 5 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

(5 b) Poistetaan asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 29 artikla.

Or. it

Tarkistus 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 6 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

(6) Muutetaan 31 artikla seuraavasti: Poistetaan.
a) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:
i) Lisätään c alakohdan jälkeen kohdat 
seuraavasti:
"ca) yhteisön hyväksymässä yrityksessä 
kermasta tai maidosta tuotetulle 
suolattomalle voille, jonka rasvapitoisuus 
on vähintään 82 painoprosenttia, johon 
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käytetyn maidon rasvattoman kuiva-
aineen pitoisuus on enintään 
2 painoprosenttia ja jonka vesipitoisuus 
on enintään 16 painoprosenttia;
cb) yhteisön hyväksymässä yrityksessä 
kermasta tai maidosta tuotetulle 
suolatulle voille, jonka rasvapitoisuus on 
vähintään 80 painoprosenttia, johon 
käytetyn maidon rasvattoman kuiva-
aineen pitoisuus on enintään 
2 painoprosenttia, jonka vesipitoisuus on 
enintään 16 painoprosenttia ja 
suolapitoisuus enintään 
2 painoprosenttia;"
ii) Poistetaan e alakohta;
b) Poistetaan 2 kohdan toinen alakohta. 

Or. fr

Perustelu

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Tarkistus 114
Giuseppe Castiglione 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 6 kohta – a alakohta – ii alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
31 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Poistetaan e alakohta; Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 6 kohta – a alakohta – ii alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
31 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) Poistetaan e alakohta; Poistetaan.

Or. it

Perustelu

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Tarkistus 116
Giuseppe Castiglione 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 6 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
31 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 2 kohdan toinen alakohta. Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 6 kohta – b alakohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
31 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Poistetaan 2 kohdan toinen alakohta. Poistetaan.

Or. it

Perustelu

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Tarkistus 118
Giuseppe Castiglione 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

8) Poistetaan 36 artikla. Poistetaan.

Or. it

Perustelu

E’ necessario mantenere l’art.36 del reg.1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto per 
i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.
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Tarkistus 119
Elisabeth Jeggle 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan 36 artikla. Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Tarkistus 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 8 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
36 artikla

Komission teksti Tarkistus

8) Poistetaan 36 artikla. Poistetaan.

Or. it

Perustelu

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.



AM\738991FI.doc 69/78 PE412.017v01-00

FI

Tarkistus 121
María Isabel Salinas García 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 10 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
43 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

"a) vaatimukset ja edellytykset, jotka 
10 artiklassa tarkoitettujen julkiseen 
interventioon ostettavien tai 31 artiklassa 
tarkoitettujen yksityisen varastoinnin 
tukea saavien tuotteiden on täytettävä 
erityisesti laadun, laaturyhmien, 
laatuluokkien, luokkien, määrien, 
pakkausten ja merkintöjen, enimmäisiän, 
säilytyksen, vaiheen, johon tuotteiden 
interventiohinta liittyy ja yksityisen 
varastoinnin keston osalta;"

Poistetaan.

Or. es

Perustelu

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Tarkistus 122
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 11 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan 44 artikla. Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 123
Ilda Figueiredo

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
55 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kesäkuussa 2003 tehtyä neuvoston 
päätöstä muutetaan siten, että nykyistä 
kansallisten maitokiintiöiden järjestelmää 
jatketaan vuoden 2015 jälkeen.

Or. pt

Perustelu

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à 
concentração e intensificação da produção.

Tarkistus 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 kohta
Asetus (EY) N:o 1234/2007
55 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio esittää 30 päivään 
kesäkuuta 2010 mennessä 
vaikutustenarvioinnin maitoalan 
markkinoiden kysynnän mukaan 
määräytyvän tuotantomäärien sääntelyn 
eri vaihtoehdoista.
Maitoalan muutoksista päätetään 
erillisessä lakiesityksessä.

Or. de
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Perustelu

Tarkistus 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
66 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lisätään asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 66 artiklaan 1 a kohta 
seuraavasti:
"1 a. Kullekin jäsenvaltiolle kaudeksi 
2009/2010–2014/2015 jaettu kiintiön 
kokonaislisäys käytetään aikaistetusti 
1 päivästä huhtikuuta 2009 alkaen, siinä 
määrin kuin tämä on tarpeen liitteen IX 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetun 
kansallisen kiintiön mahdollisen 
ylittämisen vuoksi."

Or. it

Perustelu

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.
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Tarkistus 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
66 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lisätään asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 66 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"3 a. Jäsenvaltiot, joilla on alan 
mukautumiseen liittyviä erityistarpeita, 
korottavat kiintiöitä unionille säädettyä 
yleistä 5 prosentin lisäystä enemmän sen 
mukaan, millainen alan tilanne on 
kyseisessä jäsenvaltiossa."

Or. es

Tarkistus 127
Jan Mulder 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
66 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lisätään asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 66 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5 a. Kansallista kiintiötä korotetaan 
vuosittain 3 prosentilla liitteen I 
mukaisesti jäljellä olevalla 
kiintiökaudella."

Or. en
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Tarkistus 128
Niels Busk 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
66 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) Lisätään asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 66 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5 a. Kansallista kiintiötä korotetaan 
vuosittain 2 prosentilla liitteen I 
mukaisesti jäljellä olevalla 
kiintiökaudella."

Or. en

Tarkistus 129
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 a kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
66 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Lisätään asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 66 artiklaan kohta 
seuraavasti:
"5 b. Jäsenvaltiot voivat pyytää 
kiintiöiden väliaikaista korotusta sen 
perusteella, että maitokiintiöitä on jäänyt 
käyttämättä muissa jäsenvaltioissa, sillä 
edellytyksellä, että ne voivat osoittaa, että 
niiden maitoalan markkinat eivät 
todennäköisesti saa pehmeää laskua 
noudatettaessa perussääntöjä. Komissio 
laskee tätä varten vuosittain, kuinka 
paljon maitokiintiöitä jää käyttämättä. 
Komissio arvioi jäsenvaltioiden 
kiintiöiden lisäkorotuksia koskevia 
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mahdollisia hakemuksia ja antaa 
ehdotuksen tuotantokiintiöiden 
väliaikaisesta jakamisesta kunkin 
markkinointivuoden alussa. Nämä 
väliaikaiset kiintiöt jäävät kunakin 
markkinointivuonna alle kyseistä 
markkinointivuotta edeltävänä 
markkinointivuonna käyttämättä jääneen
kiintiön. Komissiota voi avustaa 
195 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
komitea."

Or. en

Tarkistus 130
Astrid Lulling 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
78 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kansallisen kiintiön ulkopuolella 
kaupan pidettävästä maidosta ja muista 
maitotuotteista peritään II alajakson 
mukaisesti vahvistettu ylijäämämaksu, jos 
ylijäämää on vielä jäljellä yhteisön 
laajuisen tasapainottamisen jälkeen.
Maksun määrä 100 kilogrammaa maitoa 
kohden on 27,83 euroa 
markkinointivuosina 2008/2009 ja 
2009/2010,
23,19 euroa markkinointivuonna 
2010/2011,
18,55 euroa markkinointivuonna 
2011/2012,
13,91 euroa markkinointivuonna 
2012/2013,
9,27 euroa markkinointivuonna 
2013/2014
ja 4,64 euroa markkinointivuonna 
2014/2015.

Or. en
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Tarkistus 131
Jan Mulder, Niels Busk

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 b kohta (uusi))
Asetus (EY) N:o 1234/2007
78 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Korvataan asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 78 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
"1. Ylijäämämaksu, joka peritään 
kansallisen kiintiön ulkopuolella kaupan 
pidettävästä maidosta ja muista 
maitotuotteista, vahvistetaan II 
alajakson mukaisesti.
Maksun määrä 100 kilogrammaa maitoa 
kohden on kunakin markkinointivuonna 
vuoteen 2015 asti seuraava:
a) 2009/2010: 20,00 euroa,
b) 2010/2011: 18,00 euroa,
c) 2011/2012: 16,00 euroa,
d) 2012/2013: 14,00 euroa,
e) 2013/2014: 12,00 euroa,
f) 2014/2015: 10,00 euroa.
Komissio voi kuitenkin 195 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun komitean 
avustuksella päättää alentaa tietyn 
markkinointivuoden ylijäämämaksun alle 
tässä artiklassa mainittujen tasojen 
markkinaolosuhteiden mukaan."

Or. en

Perustelu

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
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farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 

Tarkistus 132
Carmen Fraga Estévez 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksua alennetaan 195 artiklassa 
säädettyä menettelyä noudattaen maissa, 
joiden tuotantokiintiö ei perinteisesti riitä 
kattamaan niiden omaa kulutusta.

Or. es

Tarkistus 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
78 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Korvataan 78 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
"2. Jaettaessa Euroopan unionin tasolla 
käyttämättä jääneitä viitemääriä 
uudelleen tuotettujen ylijäämien 
mukaisessa suhteessa jäsenvaltioiden on 
maksettava yhteisölle erikseen 
toimitusten ja suoramyynnin osalta 
määritellyn kansallisen kiintiön 
ylityksestä johtuva ylijäämämaksu. 
Niiden on maksettava siitä 99 prosenttia 
maataloustukirahastolle kyseistä 
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kahdentoista kuukauden jaksoa 
seuraavan 16 päivän lokakuuta ja 
30 päivän marraskuuta välisenä 
aikana."

Or. it

Perustelu

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzaizoni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Tarkistus 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
4 artikla – 14 b kohta (uusi)
Asetus (EY) N:o 1234/2007
78 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 b) Lisätään asetuksen (EY) 
N:o 1234/2007 78 artiklaan 3 a kohta 
seuraavasti:
"3 a. Unionille suoritettavista 
lisämaksuista saatavat kokonaistulot sekä 
maatalousbudjetista säästetyt varat olisi 
ohjattava maitorahastoon, jotta voidaan 
toteuttaa maitoalan tukitoimenpiteitä.
Tästä järjestelmästä ei rahoiteta 
asetuksen (EY) N:o […]/2008 [uusi suoria 
tukia koskeva asetus] 68 artiklan [yleiset 
säännöt] mukaisesti rahoitettavia 
toimenpiteitä."

Or. de
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Perustelu

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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